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[a Comitetul Seutrol ol
La C.C. al P.C.R. a avut loc, 

tarți dimineața, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o 
consfătuire de lucru consacrată 
discutării problemelor legate de re
construcția, sistematizarea și mo
dernizarea Capitalei.

La consfătuire au participat cele 
mai reprezentative forțe din dome
niul arhitecturii și construcțiilor — 
arhitecți, ingineri constructori, cer
cetători, profesori universitari, con
ducători ai unor institute de pro
iectare și ai unor organizații de 
construcții din Capitală și din alte 
centre ale țării.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănes
cu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Ion 
Dincă, Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Aurel Duma.

Pornind de Ia faptul că unele 
edificii importante au fost distruse 
sau grav avariate de cutremur, iar 
alte clădiri foarte vechi s-au do
vedit a avea o rezistență scăzută și 
nu mai pot fi refăcute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în fața 
arhitecților și inginerilor construc
tori problema trecerii rapide Ia re
construirea unor zone importanta 
ale Bucureștiului, precum și la ac
celerarea activității generale de sis
tematizare și dezvoltare a Capitalei 
patriei noastre.

In acest spirit, s-a Indicat să se 
treacă la edificarea în Capitală a 
unui nou centru politico-adminis- 
trativ al țării, la reconstrucția uno
ra dintre principalele artere ale 
Bucureștiului, precum și la reali
zarea unui număr de importante 
edificii social-culturale și monu
mente de artă, «are să confere Ca
pitalei calități și valori urbanistice 
și arhitecturale superioare. Toate 
acestea urmează să fie construite 
pe baza unei concepții noi, diferi
tă de cea practicată în decursul 
ultimilor ani, care să împletească

în munca pentru înfăptuirea neabătută a planului și angajamentelor

ZI DE ZI, PRODUCȚII SUPLIMENTARE, LA NIVELUL POTENȚIALULUI MAXIM
Activitate rodnică în In

dustria Capitalei. Muncitorii, 
inginerii, maiștrii și tehnicienii, toți lu
crătorii întreprinderilor bucureștene 
depun eforturi susținute pentru rea
lizarea in cit mai bune condiții a sar
cinilor de plan ce le revin în această 
lună. Bilanțul celor două decade ale 
lunii martie consemnează depășirea 
planului la o serie de produse deose
bit de necesare economiei naționale, 
între altele au fost realizate în plus 
350 tone oțel, motoare cu ardere in
ternă lnsumînd 16 200 CP, produse ale 
industriei de mecanică fină și optică 
în valoare de 20 milioane lei, aparat a j 
electric de joasă tensiune — în valoa
re de 276 000 lei, mijloace de automa
tizare electrotehnice — in valoare de 
115 000 lei. 19 km cabluri, 32 venti
latoare industriale. Pentru folosul 
direct al oamenilor s-au realizat su
plimentar 2 452 televizoare, medica
menta in valoare de 848 000 lei, 
peste 800 tone uleiuri comesti
bile. în prezent, in| toate unitățile 
economice ale Capitalei, oamenii 
muncii acționează în continuare, cu 
toate forțele, fiind hotărîți să facă 
tot ce este posibil pentru onorarea 
sarcinilor de plan.

Fontă, oțel și laminate 
peste prevederi. Bătălia pentru 
a da țării cît mai multă fontă, oțel 
și laminate a cuprins toate sectoa
rele marelui Combinat siderurgic din 
Hunedoara. Furnaliștii produc zil
nic, în. medie, peste sarcinile de 
plan, 180 tone de fontă, oțelarii — 
mai mult de 190 tone oțel, iar lamina- 
tocM gg 80 ton* de laminate finite.

Consfătuire de lucru

principiile de estetică și construcție 
moderne cu elementele arhitecturii 
tradiționale românești, astfel îneît 
să se realizeze un stil specific, ori
ginal, care să poarte atît amprenta 
geniului artistic al poporului nos
tru, cît și pe aceea a epocii de edi
ficare a socialismului în România, 
De asemenea, a fost pusă în fața 
arhitecților și constructorilor nece-

Aceste realizări se obțin ca efect al 
unor măsuri tehnice speciale, care 
au avut ca rezultat corecta uti
lizare și prelungirea funcționa
lității cuptoarelor, bateriilor și ce
lorlalte utilaje de bază. După un 
calcul făcut la sfîrșit-ul celor două 
decade ale lunii martie, aceste mă
suri au permis cîștigarea a circa 
două ore de producție la fiecare 24 
de ore de muncă. Conform datelor 
raportate ministerului de resort, si- 
derurgiștii hunedoreni au produs 
peste prevederile de plan la zi 7 760 
tone fontă, mai mult de 2 800 tone 
oțel și 1 130 tone laminate finite.

Contractele la export in
tegral onorate. Colectivul în
treprinderii de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești depune eforturi 
stăruitoare pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, pentru onorarea 
contractelor la export. De la înce
putul lunii martie și pînă în pre
zent, din cele 7 instalații de foraj 
F 300 și F 200 prevăzute in plan, 
două au fost complet terminate, iar 
celelalte 5 se află in diferite faze de 
lucru, în avans față de grafice, la 
montajul general. în numai două 
zile, peste 100 de vagoane încărcate 
cu componente ale instalațiilor des
tinate Algeriei au și plecat spre por
tul Constanța. Altele, pentru Turcia, 
se află gata ambalate, așteptlnd vi
zele de livrare. Pentru a se executa 
și expedia in avans unele instalații, 
lucrătorii din secțiile mecanică I și 
II, de la confecții metalice și mon
taj general au hotărât să lucreze in 
schimburi prelungite. Există reale 
condiții ca luna martie și trimestrul 
I al acestui an să fie încheiate cu 
realizarea integrală a sarcinilor la 
export. Mai mult, se prelimină o de

sitatea trecerii la o mai bună siste
matizare și organizare teritorială a 
comunelor suburbane ale Capitalei.

Ținînd seama de faptul că toate 
aceste obiective trebuie să fie rea
lizate într-un timp cît mai scurt 
— lucrările urmînd să înceapă 
încă în anul 1978, centrul politico- 
administrativ să se realizeze în ur
mătorii trei ani, iar întreaga sar-

pășire a planului la export cu circa
4 milioane lei valută. (Constantin 
Căprarul.

Succese ale minerilor.
Minerii din întreaga țară și-au in
tensificat eforturile pentru a realiza 
producții din ce In ce mai mari de 
cărbune necesar economiei națio
nale. Rezultate deosebite în în
trecerea socialistă au înregistrat 
colectivele din Valea Jiului și de 
la întreprinderea minieră Căpeni, 
care, de la începutul lunii 'martie, 
au pus la dispoziția economiei națio
nale 19 000 și, respectiv, 17 000 tone 
cărbune cocsificabil și energetic 
peste prevederile de plan. în aceeași 
perioadă, s-au remarcat prin produc
țiile suplimentare obținute și minerii 
de la Combinatul cărbunelui Ploiești 
și cei de la întreprinderea din Cim- 
pulung Muscel, 

Dovezi ale conștiinței
întremuncitorești, colectivul

prinderii de tricotaje „Zimbrul" Su
ceava a hotărit să producă, în plus 
față de angajamentul anual, 1 200 000 
tricotaje, din care 100 000 articole să 
fie realizate exclusiv pe seama re
ducerii consumurilor specifice de ma
teriale. în numai citeva zije de la
lansarea inițiativei au și fost pro
duse peste 35 600 tricotaje, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni să se 
ajungă la 100 000.

în schimburi prelungite. 
Pentru a contribui la refacerea grab
nică a economiei tării și realizarea 
ritmului de dezvoltare stabilit de 
conducerea partidului, colectivul în
treprinderii de utilaj greu „Progre
sul" din Brăila a hotărit să lucreze 
3 zile pe săptămână in schimburi

P. C. R.
cină de reconstrucție și sistemati
zare dată să se încheie pînă în 
1984 — precum și de amploarea 
și complexitatea problemelor pe 
care le ridică această acțiune, de 
necesitatea găsirii celor mai bune, 
mai corespunzătoare soluții din 
punct de vedere estetic și con
structiv, secretarul general al par
tidului a indicat să se creeze un 
colectiv larg, format din specialiș
tii cei mai competenți în materie, 
din întreaga țară, care să se con
stituie în grupe de lucru și, antre- 
nînd și alte forțe, să elaboreze pro
iectele respective în cadrul unor 
concursuri. Colectivul va fi condus 
de un birou de coordonare, care va 
avea legătura directă cu secreta
rul general al partidului.

Luînd cuvîntul în cadrul consfă
tuirii, mai mulți arhitecți și con
structori au subliniat că, prin sta
bilirea de către secretarul general 

'al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acestor obiective, a 
acestui larg front de construcție și 
sistematizare, anul 1977 va intra în 
cronica țării nU numai ca un an de 
grele încercări, ci și de renaștere 
a Capitalei patriei noastre, de 
marcare a începutului unei noi în
floriri a arhitecturii României so
cialiste.

Exprimînd sentimente de mîn- 
drie, cinstea și recunoștința pen
tru faptul de a fi fost chemați să 
participe la o asemenea lucrare 
de mari proporții, de importanță 
istorică pentru națiunea noastră, 
cei prezenți s-au angajat să-și pună 
în valoare toate cunoștințele, expe
riența, puterea de creație și fan
tezia lor și să nu precupețească 
nici un efort pentru a edneretiza 
concepția secretarului general al 
partidului, pentru a da viață pro
gramului făuririi unei Capitale 
demne de eroicul nostru popor, de 
măreața epocă pe care o trăiește 
patria noastră, de tradițiile glo
rioase ale Bucureștiului, de viito
rul luminos al socialismului și co
munismului în România. '

prelungite, să introducă în flux noi 
utilaje realizate prin autodotare. să 
extindă tehnologiile noi și să redu
că, : totodată, consumurile specifice 
de energie și materiale. Angajamen
tul inițial a fost majorat cu încă 6 
milioane lei. La rindul său. colecti
vul întreprinderii „Laminorul" va 
realiza peste angajamentul anual 
2 000 tone oțel-beton, 1 500 tone pro
file laminate, 500 tone sirmă trefi
lată. 200 tone cuie pentru construcții 
și alte produse specifice. De ase
menea. colectivul Combinatului de 
prelucrare a lemnului va produce 
suplimentar 20 000 mp PAL, 12 garni
turi de mobilă și alte materiale în 
valoare de 1 milion lei.

Mai multe bunuri de folo
sință îndelungate. Colecti- 
vele unităților constructoare de ma
șini — specializate în fabricația de 
bunuri de larg consum electrice 
și de folosință îndelungată — și-au 
intensificat eforturile pentru a ob
ține producții din ce în ce mai 
mari. Acest fapt este oglindit de li
vrarea înainte de termen a impor
tante cantități de astfel de produse, 
cu mult peste prevederile de plan 
la zi. Valoarea depășirilor trece de 
25 milioane lei. Astfel, prin magazi
nele comerțului de stat și coopera
tist au fost puse la dispoziția popu
lației, in plus, mai mult de 1 000 te
levizoare, 12 300 frigidere cu com
presor, 2 700 aspiratoare de praf, 
30 000 plite de bucătărie, 16 000 ma
șini de spălat rufe, 7 000 mașini de 
cusut, precum și cantități însemnate 
de articole electrice de uz gospodă
resc. sobe dă bucătărie șa.

Fapte de cinste ale side- 
rurgiștilor gălățeni. Ca ur" 
mare a eforturilor zilnic® ce sint de

MUNCII DE RECONSTRUCȚIE

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a vizitat din nou zone ale Capitalei 
unde se desfășoară lucrări de demolare 
și consolidare a imobilelor, a indicat soluții 
privind sistematizarea unor artere centrale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut, în cursul dimineții 
de marți, o noua vizită în zone ale Capitalei în care se 
desfășoară cu intensitate lucrări de demolare sau de con
solidare a imobilelor lovite greu de seism.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincâ și Ion Coman.

Primul obiectiv vizitat a fost peri
metrul unde s-a aflat fostul bloc Sca
la. După cum se știe, din ordinul to
varășului Nicolae Ceaușescu, aici. în 
urma sesizării unor cetățeni, potrivit 
căreia in subsolul clădirii s-ar mai 
afla supraviețuitori.' s-au desfășurat, 
în tot cursul nopții de duminică și al 
zilei de luni, ample lucrări de dega
jare a ruinelor. Comandantul șantie
rului raportează secretarului general 
al partidului că operațiile complexe 
de cercetare, desfășurate cu cea mal 
mare grijă și răspundere, precum și 

puse de către toate colectivele de 
oameni ai muncii din cadrul Com
binatului siderurgic din Galați, in 
luna martie s-ău obținut, pînă în 
prezent.' însemnate cantități de pro
duse peste plan — 4 200 tone sleburi 
laminate; 600 tone tablă zincată. 300 
tone tablă: și bandă laminată la rece 
și alte produse. Este important de 
menționat că. de la începutul anului 
și pină acum, siderurgiștii Galațiu- 
lui au realizat suplimentar: 8 000 
tone cocs, 3 200 tone fontă. 8 300 tone 
sleburi laminate, 5 600 tone tablă 
groasă, 2 000 tone tablă și bandă la
minată la rece. 1 800 tone tablă zin
cată și altele. în această lună, in 
fruntea întrecerii socialiste se află 
colectivele laminoarelor Slebing și de 
benzi la rece. (Dan Plăeșu).

Cu aceleași capacități, o 
producție suplimentară de 
200 milioane lei. Datele sta‘ 
tistice arată că, de la începutul lunii 
martie și pînă in prezent, petrochi- 
miștii din Borzești au realizat o pro
ducție suplimentară in valoare de 5 
milioane lei. Aceasta se concreti
zează in 500 tone cauciuc sintetic, 
500 tone fenol, '715 tone antidăună- 
tori, 200 tone polistiren și însemnate 
cantități de produse petroliere, sodă 
caustică. PVC ș.a. Pentru a contri
bui la recuperarea pagubelor provo
cate de seism, lucrătorii combinatu
lui au hotărit să-și suplimenteze 
angajamentul anual asumat in în
trecere cu încă 15 milioane lei. Ca 
urmare, pină la finele anului, va fi 
realizată în plus, cu aceleași instala
ții, o producție suplimentară de 
circa 200 milioane lei. Pină acum, 
au fost fabricate și expediate bene
ficiarilor produse in valoare de peste 
30 milioane lei. (Gheorghe Baltă). 

cele de degajare completă a tuturor 
spațiilor subsolului fostului imobil 
s-au încheiat fără ca sesizarea să se 
confirme. în subsol nu a mai fost 
descoperit nici un supraviețui
tor, nici o victimă, fapt ce de
monstrează că munca eroică, ne
întreruptă, de atîtea zile si nopți, 
depusă de militari ai forțelor noas
tre armate, membri al gărzilor pa
triotice, cetățeni ai Capitalei, tineri, 
specialiști, pentru salvarea tuturor 
vieților, pentru înlăturarea dări- 
măturilor, a fost făcută cu cea 
mai înaltă responsabilitate și pă
trunsă de o profundă grijă față de 
oameni, de bunurile lor. Așa' a ce
rut secretarul general al partidului 
nostru de fiecare dată cînd a fost 
prezent pe acest șantier al salvării, 
in toate celelalte • zone greu lovite 
de cataclism, și în acest spirit s-a 
acționat tot timpul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut factorilor de răspundere să se 
depună în continuare toată perseve
rența pentru demolarea completă a 
ruinelor din perimetrul fostului bloc 
Scala în vederea pregătirii terenului 
pentru viitoarea construcție ce se va 
înălța in această importantă inter
secție a orașului. Totodată; s-a indi
cat să se urgenteze elaborarea pro
iectului de sistematizare a acestui 
punct central al Bucureștiului, care 
să prevadă înălțarea unor imobile 
moderne pe perimetrul ocupat acum 
de, o serie de clădiri vechi, cu o 
structură de rezistență slabă și care 
nu mai corespund nici cerințelor de 
confort și nici nu se hicadrează în 
ansamblul arhitectonic din această 
zonă. S-a atras încă o dată atenția 
să se acorde o deosebită grijă felu
lui în care se utilizează terenul de
gajat de vechile construcții, modu
lui în care vor fi folosite noile spa
tii ce se vor construi. .

în continuare, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescq a parcurs una dintre cele 
mai importante artere ale Capitalei 
— Calea Victoriei, unde numeroase 
imobile au avut de suferit, în mă
sură diferită, avarii de pe urma cu

tremurului de la 4 martie. Cu acest 
prilej s-a reanalizat, practic, îm
preună cu specialiștii, starea in cars 
se află fiecare imobil, precum și po
sibilitățile existente de consolidare 
și refacere a acelora ale căror struc
turi de rezistență nu au avut de su
ferit.

Secretarul general al partidului * 
constatat că zecile de echipe de 
muncitori din Capitală sau veniți, 
în spiritul solidarității umane, din 
diferite județe ale țării lucrează cu 
rivnă la consolidarea a numeroase 
blocuri' aflate pe acest cunoscut tra
seu al orașului, că se acționează cu 
hotărîre pentru repararea lor în sco
pul de a-și relua în cel mai scurt 
timp funcțiile inițiale. De aseinenea, 
la acele clădiri care nu mai pot fi 
recuperate, continuă, in spiritul indi
cațiilor date de conducerea de partid 
și de stat, demolarea lor, studiindu-se 
în paralel și condițiile pentru aplica
rea planului general de sistematizare 
a Căii Victoriei.

Analizînd topografia acestei vechi 
artere bucureștene, precum și a ace
lora care o intersectează, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat exis
tența a numeroase clădiri ce nu mat 
corespund cerințelor de confort și re
zistentă. a unor largi spații nerațio
nal utilizate și a indicat ca noile 
planuri de sistematizare să includă 
soluții arhitectonice și de construc
ții apte să asigure, pe cit este po
sibil, o lărgire a acestor străzi. în 
scopul asigurării unei circulații mal 
fluide, folosirii judicioase a tuturor 
spatiilor, ridicarea unor construcții 
capabile să aducă, prin arhitectura și 
soluțiile lor constructive, un plus da 
frumusețe Capitalei noastre.

Această nouă vizită a secreta
rului general al partidului re
prezintă încă o mărturie vie a neobo
sitei sale preocupări pentru accele
rarea muncii titanice desfășurate de 
întregul nostru popor de readucere 
la normal a întregii vieți economice 
și sociale a țării. Și in această di
mineață de primăvară, ca de fiecare 
dată cînd s-a aflat in mijlocul ace
lora care cu toată dăruirea s-au an
gajat în lupta dură și îndelungată 
pentru vindecarea rănilor pricinuite 
de cutremur. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu â fost salutat cu dragoste, 
căldură și respect de sute de cetă
țeni ah Capitalei, care i-au exprimat 
din întreaga inimă recunoștința fier
binte pentru grija sa statornică pur
tată vieții oameriilor, viitorului țării.
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HOTĂRÎREA UNANIMĂ A COMUNIȘTILOR DIN IAȘI

Mobilizarea tuturor energiilor
in opera de reconstrucție

„ce- 
culturil" — Iașii au 
construcției socialis- 
în ultimul deceniu, 
platforme și ansam- 

ce semnifică ridi-

lucrările, în vederea 
probleme locative 

cutremurului, dind
La vechea și strălucita cunună de 

monumente și podoabe arhitecturale 
— oare îi simbolizau faima de 
tate a științei și 
adăugat, în anii 
ta și, îndeosebi, 
un șir întreg de 
bluri industriale
carea de către partidul comuniștilor 
a străvechii urbe moldovenești pe 
noile trepte de înflorire ale civiliza
ției socialiste. Afectat 
recentul seism — atit în industrie, 
unde însă stricăciunile au fost înlă
turate chiar de a doua zi, producția 
reluîndu-se imediat în ritmul nor
mal, cît mal ales în domeniul fon
dului locativ vechi, în mare parte 
igrav avariat — municipiul de pe 
malurile Bahluiului trăiește și mun
cește în aceste zile intens, la uni
son cu întreaga tară, pentru a con
tribui cu toate forțele și capacitățile 
la readucerea întregii economii și 
Vieți sociale pe făgașul ei firesc.

Sub semnul acestei voințe de ne
clintit s-a desfășurat, zilele tre
cute, conferința organizației mu
nicipale de partid Iași. Atît din da
rea de seamă, prezentată de primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid. loan Manciuc, cît și din cu- 
vintul numeroșilor vorbitori s-a des
prins hotărîrea membrilor de partid, 
a tuturor locuitorilor orașului de a 
nu-șl precupeți energiile pentru a 
transpune în viață insuflețltoarea 
chemare * secretarului general al 
partidului do a munci In așa fel in
cit să se obțină nu numai compensa
rea integrală a pierderilor suferite, 
dar și îndeplinirea tuturor obiective
lor cantitative și calitative ale pla
nului pe anul în curs și ale între
gului cincinal — și chiar depășirea 
lor la unele produse mult solicitate 
de economia națională. S-a reafir
mat, în cadrul conferinței, voința co
muniștilor de a-i mobiliza pe oa
menii muncii din întreprinderi — în 
primul rînd prin exemplul hărniciei 
și conștiinciozității lor — spre a reali
za integral angajamentul asumat de a 
da în 1977 o producție suplimentară 
in valoare de peste 500 milioane lei.

Se reliefează, în acest context, ho- 
tărirea colectivului de la întreprin
derea mecanică Nicolina de a fabri
ca, peste plan, un număr de utilaje 
necesare vastei opere de reconstruc
ție; a colectivului întreprinderii 
metalurgice de a realiza 2 000 tone 
țevi și profile peste, planul lunii 
martie ; a întreprinderii de prelucra
re a lemnului de a da. în aceeași 
perioadă, suplimentar. 10 000 scaune 
și 100 garnituri mobilă. Totodată, 
constructorii de locuințe s-au anga-

puternic de

jat să grăbească 
rezolvării noilor 
ivite in urma 
pină la sfîrșitul lunii martie (cu 15— 
90 zile înainte de termen) un număr 
de 701 apartamente și pină la sfîrși
tul lunii aprilie (cu 150 zile înainte 
de termen) alte 365 apartamente șl 
120 garsoniere.

„Pentru noi, comuniștii din tînăra 
industrie metalurgică ieșeană — a 
arătat tovarășul Costică Cracea, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea metalurgică — o înaltă 
îndatorire patriotică a acestor zile 
este de a fi mereu în mijlocul oa
menilor. de a-i îmbărbăta, prin 
cuvîntul înflăcărat al propagandiști
lor, prin numerele speciale ale gaze-

constituit o trăsătură definitorie a 
dării de seamă și a intervențiilor 
unui însemnat număr de vorbitori. 
Pornindu-se de la constatarea că 
anul trecut și în primele două luni 
ale acestui an s-au înregistrat unele 
rămineri in urmă și nerealizări în 
sectorul investițiilor, care au grevat 
intrarea în funcțiune a unor impor
tante capacități de producție, unii 
vorbitori, ca Petre Popescu, primul 
secretar al comitetului municipal 
U.T.C.. Tudor Pateli, directorul Trus
tului de construcții industriale, au 
subliniat necesitatea unei mai inten
se munci politico-Organizatorice și 
cultural-educative a organizațiilor 
de partid și U.T.C. de pe șantiere 
pentru a asigura o mai bună colabo-

♦

telor de perete și emisiunile stației 
de radioamplificare, prin întregul 
arsenal al muncii politico-educatjve 
și. îndeosebi, prin pilda muncii noas
tre sîrguincioase, devotate".

Același spirit de implicare respon
sabilă, lucidă și entuziastă în înfăp
tuirea urgentă a sarcinilor stabilite 
de partid a caracterizat și cuvîntul 
unor vorbitori ca Octav Amarandei, 
secretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului. Ion Staicu, directorul Combina
tului de fibre sintetice. Ion Grădina- 
ru, secretarul comitetului de partid 
de la Direcția regională C.F.R. „Sîn- 
tem deplin hotăriți — a subliniat in 
acest sens tovarășul Emil Păvăleanu. 
directorul tinerei întreprinderi „Teh- 
noton" — să muncim cu toții, sub 
conducerea organizației de partid, 
pentru a ajuta cu toată hărnicia și 
competența noastră tara în aceste cli
pe cînd e nevoie de aportul calificat 
și plin de dăruire al fiecăruia dintre 
noi : un aspect al contribuției noastre 
îl constituie, de exemplu, realizarea 
prin autoutilare a instalațiilor de gal
vanizare și a altor echipamente, ce ar 
fi solicitat importuri costisitoare ;

, alt aspect îl va reprezenta fabrica- 
'rea înainte de termen â instalației 

de radiocomunicațji navale cu care 
va fi înzestrată nava românească 
„Independența" aflată în construcție".

Exigența comunistă, fermitatea și 
Intransigența față de neajunsuri au

rare intre proiectanți, constructori și 
' disciplină mai strictă

lucrărilor: aceste sar- 
importanță deosebită 
în care constructori- 
domeniiie le revin in

beneficiari, o 
în executarea 
cini capătă o 
în condițiile 
lor din toate 
acest an sarcini sporite legate de li
chidarea consecințelor seismului, de 
obținerea unor producții suplimenta
re prin darea in funcțiune la termen 
și chiar mai înainte a obiectivelor 
aflate in construcție.

în spiritul aceleiași exigențe s-a 
discutat in cadrul conferinței și des
pre problema îndeplinirii indicatori
lor calitativi ai planului și, mai ales, 
a celor referitori la calitatea produ
selor; vorbitori ca Alexandra Arde
lean. secretara comitetului de partid 
de la întreprinderea de mătase „Vic
toria", Maria Nițescu. directoarea 
tehnică a întreprinderii de antibio
tice, au adus la cunoștință hotărîrea 
organizațiilor de partid și a colecti
velor de muncă din unitățile respec
tive de a întreprinde acțiuni energi
ce pentru a întrona o ordine desă- 
virșită, neîngădulnța față de lipsuri, 
întărind spiritul de răspundere ai fie
cărui muncitor pentru calitatea pro
duselor.

Citadelă de luminoase tradiții pe 
tărîmul învățământului, științei și 
culturii, puternic focar al educației 
comuniste. lașul oamenilor de știință 
si creație s-a prezentat in fata confe
rinței municipale de partid cu infăp-

tuiri demne de relevat. Din cuvîn
tul tovarășilor prof. univ. dr. Vitalie 
Belousov, decanul Facultății de me
canică a Institutului politehnic, și 
Elisabeta Alexandrescu. inspectoarea 
generală a Inspectoratului școlar ju
dețean. s-au degajat rezultatele rod
nice ale eforturilor depuse pînă în 
prezent pentru integrarea organică a 
invățâmintuiui cu producția și cerce
tarea. efectele pozitive ale acestui 
proces asupra formării noilor cadre. 
Tovarășii Victoria Andrieș, președinta 
comitetului municipal de cultură și e- 
dueație socialistă, și dr. Ștefan Ian- 
cu. secretarul comitetului de partid 
de la centrul sanitar, au subliniat 
însemnătatea activității de educație 
socialistă, inițiată, organizată și con
dusă de partid, pentru formarea con
științei omului înaintat al societății- 
noastre ; e necesar însă — au 
subliniat unii vorbitori — Ca aceste 
calități să devină coordonate firești 
ale climatului moral al societății 
noastre, ca ele să se manifeste nu 
numai în momente deosebite, ci și 
in viața de fiecare zi, iar pentru a- 
ceasta e nevoie, acum mai mult de
cit oricînd, de o intensă acțiune de 
modelare cotidiană, prin fapte, a vir
tuților omului înaintat al orînduirii 
socialiste.

Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Iași, a relevat, în cuvîntarea sa. înal
tul simț de răspundere patriotică, ce
tățenească de care au dat dovadă 
muncitorii și intelectualii ieșeni în 
larga, prompta și disciplinata ac
țiune. condusă de comuniști, pentru 
grabnica înlăturare a consecințelor 
dezastrului, pentru începerea cu toa
te capacitățile a muncii de refacere, 
însuflețiți de exemplul luminos și 
de îndemnurile călăuzitoare ale 
secretarului general al părtidului. ei 
sint ferm deciși să nu-și cruțe efor
turile spre a spori contribuția lașu
lui la marea operă de importanță na
țională a reconstrucției, la înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor stabilite de 
Congresul al Xl-lea al P.C.R.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la conferin
ță își reafirmă hotărirea neclintită 
ca, pătrunși de chemarea conducerii 
partidului, să militeze neobosit pen
tru continua creștere a rolului con
ducător al organizațiilor de partid, 
in vederea realizării neabătute a ma
rilor teluri conturate de mărețul 
Program al partidului.

Victor BÎRLADEANU 
Manole CORCACI

Din noua arhitectura a orașului Botoșani

Tarife reduse DIN POȘTA

Foto : S. Cristian
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rezerve ale agriculturii cooperatiste
atmosferă de 
responsabili ta- 
județene Con-

in stațiunile 
de odihnă și cură 

balneară

8C

de
cu-

Oficiile județene de turism șl 
filialele I.T.H.R. București vă 
oferă in luna martie Bilete pen
tru : odihnă în stațiunile Sinaia, 
Predeal. Poiana Brașov, cu ca
zarea în hoteluri. (în stațiunile 
Predeal. Sinaia și Bușteni 
percep tarife de 24—48 lei 
zi de persoană. în funcție 
confort ; în acest tarif sint
prinse masa și cazarea în vile). 
Pentru cură balneară în stațiu
nile Sovata,- Slănic Moldova. Co- 
vasna, Căciulata, Singeorz, Tuș- 
nad, Buziaș. Eforie Nord și Man
galia. tarife între 42 și 60 lei pe 
zi de persoană (masă și cazare 
în hoteluri). Pentru odihnă și 
cură balneară în stațiunile Bâl- 
vanyos, Boraec. Herculane. Bor- 
șa, Izvoarele. Vatra Dornei, Tuș- 
nad, Moneasa,. Lacu Roșu, 
tarife cuprinse între 32 și 45 lei 
pe zi de persoană (cazare în vile 
și masă).

Tot în această perioadă, ofi
ciile vă recomandă un sejur și 
în .moderna stațiune Felix, in 
vederea unei cure balneare efi
ciente. •

Posesorii biletelor de odihnă 
eliberate de oficiile județene de 
turism și filialele I.T.H.R. Bucu- _ 
rești beneficiază de reducere cu 
50 la sută la tariful de trans
port pe C.F.R.

In fotografie : Cabana Clăhu- 
cet — plecare de la Predeal.

® Un gOrUn faltliC curtea locuitorului Oncu Lazăr din 
satul Rișca, comuna Baia de Criș (Hunedoara), se află un gorun cu o 
virstă de peste 100 de ani. Se spune că acest gorun era un fir viguros 
și frumos adus de lingă Criș și a fost plantat în curte,'lingă casă, cam 
pe vremea unirii Moldovei cu Muntenia, și î s-a spus de atunci încoace 
gorunul Unirii. Eu as propune ca acest frumos și bătrin gorun să fie 
declarat monument al naturii și să fie ocrotit de lege. (G. Gheorghe, 
oornuna Baia de Criș, județul Hunedoara).

• 0 foarte buna experiență •dobindit colectivul didac
tic de la Școala generală nr. 149 din Capitală în organizarea propa
gandei vizuale. Panourile sugestive, realizate împreună cu comitetul de 
părinți și o parte din elevi, sub titluri ca: „România spre comunism, 
spre viitor", „La trecutu-ți mare, mare viitor !“, „Drum de glorii", „Tot 
înainte", „Rotriânia, țara mea de dor" etc. sint de un real sprijin pentru 
educația patriotică a pionierilor și elevilor. (Gheorghe Filip, președin
tele comitetului de părinți).

® PrOpUnBITI orKanelor locale de resort să analizeze posibili
tatea înființării unui punct farmaceutic în satul Crăești, comuna Stăni- 
șești, județul Bacău. O asemenea unitate ar fi binevenită pentru cele 
peste 350 familii ale satului. (Un grup de săteni, comuna Stănișești, 
județul Bacău).

® LU porterul unui bloc din carti*ru’ Mtnăstire, orașul Curtea 
de Argeș, se află două firme mari. Una anunță un atelier pentru „în
călțăminte — comenzi și reparații", iar alta „Obiecte de uz casnic, re
parații". Intrînd insă in respectivele unități, in ,loc de „încălțăminte", 
afli o croitorie, iar in loc de „obiecte de uz casnic" dai de o spălătorie 
chimică și vopsitorie. Cine se ține de glume 7... (I. Micuț, Curtea de 
Argeș).

Desfășurată lntr-o 
lucru, de- exigență și 
te, conferința Uniunii 
stanța a cooperativelor agricole de 
producție a prilejuit o amplă și 
competentă analiză a problemelor 
complexe care privesc sporirea pro
ducției agricole, dezvoltarea unități
lor, agricole cooperatiste din această 
parte a țării. Conferința a dat ex
presie hotărîrii ferme a întregii ță- 
rănimi cooperatiste din județul Con
stanta de a-și mobiliza și mai mult 
eforturile și energiile pentru ca, de 
aici, din cîmpiile mănoase ale Do- 
brogei, să se asigure tării cantități 
sporite de grine, lapte, carne, legu
me. fructe ș.a. Aceasta își găsește 
o ilustrare elocventă în angajamen
tul asumat de țăranii cooperatori din 
județ de a realiza și livra, in acest 
an. o producție agricolă suplimenta
ră concretizată 
în 20 000 tone ce- ----------------------
reale, 3 200 
legume, 670 
carne, 11 800 
tolitri lapte

Evidențiind 
cinile deosebite 
ce revin agricul
turii cooperatista 
din județul Con
stanța în acest cincinal, caracterul 
tot mai intensiv pe care il va 
cunoaște dezvoltarea producției a- 
gricole, raportul prezentat și nu
meroși vorbitori s-au oprit pe larg 
asupra direcțiilor concrete de acțiu
ne. asupra schimbărilor calitative 
care trebuie să aibă loc în organi
zarea producției și a muncii, în ac
tivitatea de conducere și îndrumare 
a acestui sector. Sintetic, acestea se 
referă la valorificarea mai bună a 
pămîntului, exploatarea rațională a 
sistemelor de irigații, orientarea mai 
fermă spre concentrarea și speciali
zarea producției agricole, mecaniza
rea completă a tuturor lucrărilor a- 
gricole, inclusiv a celor din sectorul 
zootehnic, asigurarea și ridicarea ca
lificării forței de 
gradului de eficiență economică 
toate produsele și. 
gentă, încheierea 
an a procesului 
re economică a 
perative agricole

Totodată, au fost 
ce trebuie întreprinse pentru îmbu
nătățirea radicală a activității din 
zootehnie, sector unde realizările 
sînt mult inferioare investițiilor mari 
făcute pentru dezvoltarea și moder
nizarea acestei ramuri. Pe bună 
dreptate, vorbitorii au criticat lipsa 
unei îndrumări și asistențe calificate 
în acest sector, faptul că, în ciuda 
unor învățăminte reieșite din activi
tatea de pînă acum, la construirea 
unor complexe industriale se adoptă 
și acum soluții de provizorat, se fac 
greșeli nepermise, ignorîndu-se ce
rințe elementare — așa cum este ca
zul complexelor de la Crișan și Pe
troșani, care au fost proiectate și 
oonstruite fără a se ține seama că nu 
dispun de surse de alimentare cu 
apă.

Subliniind că înfăptuirea obiecti
velor mari în producția vegetală este 
condiționată în măsură hotărîtoare 
de utilizarea cu eficiență maximă a 
bazei tehnico-materiale și îndeosebi 
a pămîntului, participanții la confe-

tone 
tone 
hec- 
ș.a. 

sar-
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rință au exprimat hotărîrea fermă 
de a acționa cu toată energia, de a 
mobiliza întreaga forță de muncă a 
satelor pentru ca, de pe aceeași su
prafața arabilă, la sfirșitul acestui 
cincinal să se poată obține cu 317 000 
tone cereale, 31 000 tone floarea-soa- 
relui, 170 000 tone sfeclă de zahăr 
mai mult decît in 1975. în acest sens, 
mai mulți vorbitori au făcut o serie 
de propuneri menite să ducă la spo
rirea fertilității solului, înlăturarea 
oricărei risipe de teren și. mai cu 
seamă, la folosirea rațională a ame
najărilor pentru irigații. Cu deosebi
tă tărie a fost criticată activitatea 
din unele cooperative care, în ciuda 
faptului că dispun de suprafețe iri
gate întinse, continuă să obțină pro
ducții mici, în unele cazuri sub ni
velul celor realizate în condiții de 
neirigare. Concludente în acest sens

»

bitori au formulat o serie de critici 
asupra modului in care o serie de 
specialiști ai organelor agricole jude
țene înțeleg să-și Îndeplinească sar
cinile de îndrumare concretă a acti
vității din cooperativele agricole, sub
liniind faptul că aceștia, in nu pu
ține cazuri, ocolesc problemele con
crete de producție, că deplasările lor 
pe teren se rezumă la simple acte de 
prezență la sediile 
nale. Iar pentru a 
ajun.suri, direcția 
nicit in stilul săli 
radioconferințelor 
a convocării cadrelor la județ.
de interesante ar fi problemele ce ni 
se ' — ’ __ _  :_ .__
sublinia tov. Ion Niță, președintele 
cooperativei agricole din Săeele — cei 
care iubesc atît de 
buie să înțeleagă

primăriilor comu- 
suplini aceste ne
agricolă a stator- 

de muncă practica 
bisăptăminale sau 

„Oricit
interesante ar fi problemele ce ni 
prezintă in aceste instructaje —

Conferința Uniunii județene Constanța 
a cooperativelor agricole de producție

muncă, sporirea 
la 

ca o cerință ur- 
încă 
de 

celor 
slab 
relevate acțiunile

în acest 
consolida-

10 coo- 
dezvoltate.

sint situațiile- de la cooperativele a- 
gricole din Cumpăna, Mereru, Nico- 
lae Bălcescu, Ciocirlia de Sus, Vil- 
cele. Darabani. Bărăganu ș.a,, unde 
cheltuielile la hectarul cu porumb i- 
rigat depășesc valoarea producției 
obținute.

Mai multi participanți la dezbateri 
s-au referit pe larg la problemele 
b.unei folosiri a forței de muncă, ale 
ridicării pregătirii profesionale a tu
turor lucrătorilor din agricultură. în 
acest context, a fost combătută ten
dința unor conduceri de cooperative 
care continuă Încă să apeleze la for
ță de muncă angajată din afara ju
dețului, în condițiile in care chiar in 
satele respective există o serie de 
cooperatori ce nu participă la mun
că sau nu efectuează nici măcar mi
nimum de norme stabilite. Subliniind 

•că, în condițiile județului Constanța, 
buna folosire a forței de muncă con
stituie una din problemele care con
diționează însăși dezvoltarea viitoare 
a cooperativelor agricole, delegații la 
conferință au încredințat noului or
gan ales sarcina găsirii unor modali
tăți practice, eficiente, prin care să 
se soluționeze grabnic, în toate uni
tățile, problema asigurării cu forța de 
muncă necesară.

Complexitatea sarcinilor ce revin 
agriculturii cooperatiste din județul 
Constanța a determinat o examinare 
aprofundată a aspectelor legate de 
conducerea, îndrumarea și organiza
rea activității în condițiile noilor ce
rințe. în acest context, numeroși vor-

mult ședințele fre
că la baza
bunurilor 
riale stă 
productivă.
de ce solicităm să 
fim lăsati să mun
cim ca adevărati 
gospodari, capa
bili să gindim și 
Să asigurăm dez
voltarea normală 
a unităților pe 

Desigur, de o asis-

creării 
mate- 

munca 
Iată

care le conducem, 
tență calificată avem mare nevoie, 
dar aceasta trebuie acordată acolo 
în cimp sau in fermele de animale, 
unde se hotărăște soarta producției".

Se poate aprecia, așadar, că prin 
spiritul constructiv și analiza respon
sabilă, exigentă care au caracterizat 
desfășurarea lucrărilor, prin amplul 
program de măsuri adoptat, conferin
ța a constituit o manifestare conclu
dentă a adincirii și perfecționării 
continue a democrației noastre coo
peratiste, un moment hotăritor în an
gajarea fermă și plină de răspundere 
a tuturor lucrătorilor de 
agriculturii cooperatiste 
de a pune mai intens in 
zervele de care dispune 
tate, pentru a spori substanțial pro
ducția agricolă în acest an. in acest 
cincinal, pentru a crește eficienta în
tregii activități economice. Stadiul a- 
vansat al lucrărilor agritole, condi
țiile de calitate superioară în care 
s-au făcut însămînțările din prima e- 
pocă, vegetația bună a culturilor de 
toamnă sint tot atîtea dovezi că ță
ranii cooperatori de aici au pus baze 
trainice realizării sarcinilor mari și 
complexe ce le revin în acest al doi
lea an al cincinalului.

pe ogoarele 
constănțene 
valoare re- 

fiecare uni-

Iosif POP
George M1HAESCU

✓

In atenția deținătorilor de autovehicule
Administrația Asigurărilor de 

Stat — ADAS — reamintește 
tuturor deținătorilor de autove
hicule că joi. 31 martie, este ul
tima zi de plată a primelor da
torate la asigurarea prin efec
tul legii de răspundere civilă 
auto, pp anul în curs. După a- 

' ceastă dată se plătesc majorări 
de întîrziere.

Indiferent de tipul autovehi
culului — cu excepția motoci- 
țtlurilor — se plătește o primă 
anuală de asigurare de 175 lei 
de către organizațiile socialiste 
și de 350 lei de către cetățeni și 
alte categorii de asigurați, iar 
pentru motocicluri 40 lei. res
pectiv 80 lei.

j

O cerință mereu actuală

IGIENA
— în mod obișnuit, de igiena ali

mentară se ocupă cite trei oameni, 
in fiecare sector din Capitală. în ulti
mul timp insă — ne spune tovarășul 
Barbu Stăncescu. șeful laboratorului 
de igienă alimentară de la Centrul 
sanitar antiepidemic al municipiului 
— cind unele conducte de apă au 
suferit avarii, cind importante uni
tăți ale industriei alimentare și nu
meroase magazine au fost puternic 
afectate, cu sprijinul specialiștilor de 
Ia Institutul de igienă au acționat 80 
de echipe. în felul acesta, s-a putut 
controla zilrnc fiecare unitate de pe 
teritoriul orașului, supraveghind cu 
atenție sporită alimentele ce se tri
mit pieței, luînd măsuri pentru ca lu
crările de reparații să nu dăuneze 
calității produ'Selor. Datorită acestor 
măsuri riguroase nu s-a înregistrat 
nici o boală digestivă, sănătatea 
populației Capitalei fiind bună. La a- 
ceasta a contribuit și faptul că. mai 
mult ca oricînd, indicațiile și reco
mandările noastre au fost respectate 
de către lucrătorii din industria și 
comerțul cu alimente, chiar în con
dițiile neobișnuite din ultima peri
oadă.

însoțindu-1 pe medicul igienist Du
mitru Iliescu. în vizita sa obișnuită 
prin unități care produc și vind ali
mente, pentru a urmări — de la pro
ducător pină la consumator — mo
dul în care se aplică regulile de igie
nă, ne-am oprit, mai intîi, la unitatea 
întreprinderii de industrializare a 
laptelui din cartierul Militari, de 
unde pleacă zilnic spre consumatori 
300 000 litri lapte, peste 50 tone iaurt, 
20 tone brînză proaspătă de vaci, 7 
tone smîntină. 12—14 tone unt, 4 tone 
frișcă, precum și însemnate cantități 
de produse acidofile și înghețată. 
Producția a intrat în normal — ni 
se spune. Această fabrică a fost grav 
avariată de -seism : s-a prăbușit cas
telul de apă și, în cădere, a deteriorat 
punctul termic. Lucrările de reparații 
s-au făcut intr-un termen record : o 
zi și jumătate. Nici nu se putea alt
fel, întrucit o jumătate din necesarul 
de consum bucureștean se produce

z\ V

® If! Solti de așteptare a autogării din Caransebeș pot fi văzute 
o mulțime de flori și plante ornamentale. Tot aici a fost instalat un 
televizor și un radio pentru ca in acest fel așteptarea călătorilor să fie 
cit mai plăcdtă. (Ion Hurtupan), orașul Oțelu Roșu, județul Caraș- 
Severin).

® KîVCSul d© trai material șt cultural al cetățenilor din 
mediul rural crește an de an. Țăranii cumpără tot mai multe cărți, 
televizoare, aparate de radio. De exemplu, in satul meu, Crasnaleuca, 
comuna Coțușca (Botoșani), aproape fiecare locuitor și-a cumpărat radio 
sau televizor. întimpinâm greutăți atunci cind la aceste aparate inter
vin defecțiuni. Să le transportăm zeci de kilometri pină in orașul Să- 
veni nu-i ușor. Propun, de aceea, cooperației din județ să stu
dieze posibilitatea înființării unui atelier de reparații radio-televizoare 
și in comuna noastră. (Gheorghe Simion, satul Crasnaleuca, comuna 
COțușcâ.’ 'jildățiil Botoșani).

® iii Satul Frurnușeni, comuna Lungești (Vtlcea), există două 
telefoane : unul la agenția P.T.T.R. (de unde se poate vorbi între oreie 
11—14) și altul la magazinul săteșc, de unde nu se poate vorbi, pentru 
că gestionarul de aici nu are chitanțier. Solicităm celor în drept să 
creeze posibilitatea folosirii telefonului respectiv in condiții mai bune. 
(Liviu lonete, satul Frumușeni, județul Vîlcea).

—

Tragere excepțională „Pronoexpres”
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează Ia 27 
martie 1977 o nouă tragere ex
cepțională Pronoexpres. Se a- 
cordă autoturisme „Dacia 1300" 
ji „Skoda S100“. excursii în 
U.R.S.S.. Bulgaria—Grecia. Tur
cia și R.D. Germană, precum și 
numeroase ciștiguri în bani — 
fixe și variabile. Se vor efectua 
8 extrageri repartizate pe 2 fa
ze : prima de 4 extrageri, fie
care de cite 6 numere din 45 (e-

fectuate separat și nu în conti
nuare) și a doua, tot de 4 ex
trageri. fiecare de cite 5 numere 
din 45 (efectuate separat și nu 
in 
în 
Se 
cu 
la 
geri. Agențiile Loto Pronosport 
pun la dispoziție partlctpanților 
prospectele acestei trageri ex
cepționale Pronosport care con
țin date suplimentare.

continuare). Se vor extrage 
total 44 numere cîștigătoare. 
atribuie premii și variantelor 
numai 3 numere câștigătoare 
fiecare dintre cele 8 extra-

%

IN UNITĂȚILE ALIMENTARE
aici. Directorul tehnic al Întreprinde
rii. Grigore Ștefan, ne vorbește des
pre preocupările normale, obișnuite, 
ale unității

— Igiena 
le cele mai 
lui nostru, 
angajare, fișa de instructaj -sanitar, 
care nu este altceva decit însușirea 
temeinică și aplicarea, de către fieca
re lucrător, a regulilor de igienă in
dividuală. a utilajelor și echipamen
tului, a incintei. Pentru curățenia si 
dezinfecția incintei dispunem de un 
utilaj special, foarte eficace. în pre-

în aceste zile : 
este una dintre obligații- 
importante ale personalu- 
Am introdus, incâ de la

medicilor igieniști. Utilajele frigori
fice avariate, care ar fi putut pericli
ta ^calitatea alimentelor, au fost grab
nic reparate. Cumpărătorilor li se o- 
feră produse variate și proaspete.

Și in piețe, unde densitatea de 
cumpărători și de unități comerciale 
și producători este mare, curățenia 
este ținută la loc de cinste. în piața 
Ilie Pintilie, de pildă, unde se reali
zează o cincime din totalul vinzărilor 
zilnice din Capitală, cu tot numărul 
mare de producători ce-și ofereau 
marfa — de la flori și primele verde
țuri răsărite în grădină, pină la câr-

Raid-ancheta în Capitala
zent, sînt în curs ample lucrări de 
modernizare a suprafețelor de pro
ducție, cu care ocazie vom face ca 
pereții și pardoselile să devină la- 
vabile. Cu aceeași grijă ne ocupăm 
și de igiena mijloacelor de transport 
a produselor : a intrat în funcțiune 
o stație de spălare-dezinfecție a ma
șinilor și s-a modernizat stația de 
spălare a cisternelor ; produsele noas
tre trec prin cinci verigi de control 
intern și trei de control extern, iar 
laboratorul de analize face parte in
tegrantă din formațiile de lucru.

Spusele interlocutorului sint întă
rite de imaginea secțiilor de produc
ție : utilajele strălucesc de curățe
nie, echipamentul personalului este 

..de un alb proaspăt ; nu se face nici 
. o, economie de efort pentru ca lapte- 

le, brinzeturile și iaurtul care ajung 
pe masa noastră să fie preparate sub 
semnul celei mai desăvirșite igiene.

Aceeași neslăbită atenție se acordă 
igienei și în magazinele 
Chiar în unități aflate 
unor zone 'afectate, cum 
zinele „Unic" sau cel din
diman, curățenia este ireproșabilă, iar 
modul de expunere și de vînzare — 
in conformitate cu recomandările

alimentare. 
în centrul 
sint maga- 
strada Bel-

nea de miel — tarabele, mesele de 
piatră, platoul pieței demonstrau fo
losirea energică a apei și a măturii. 
„Tot inventarul pieței — cintare, tara
be, mese, containere pentru gunoaie 
sint zilnic spălate și dezinfectate, iar 
producătorii, îndeosebi cei din secto- 
ru brinzeturi și carne, primesc halate 
albe si li se controlează sever ținu
ta" — ne informează intendentul 
pieței, Ilie Voicu. Intrăm în hală. 
Carnea, peștele, păsările sint expusa 
în boxe separate : tejghelele de mar
mură sînt curate, carnea atirnată în 
cirlige este acoperită cu tifon. .Toate 
par a fi la locui lor. Doar Ion Du
mitru. responsabilul halei, secretar al 
comitetului de partid al lucrătorilor 
din comerțul sectorului 7. nu este 
pe deplin mulțumit. Pe ici. pe colo, 
mai descoperă mici neglijențe ce tre
buie înlătur-ate. în ansamblu insă, 
cumpărătorii se declară mulțumiți, 
atit de aprovizionarea halei, cit și de 
întreținerea ei.

Printre unitățile vizitate s-au nu
mărat și cantinele-restaurant de pe 
lingă întreprinderi, unități ce asigură 
hrana caldă a muncitorilor și în care 
se cere aceeași mare grijă pentru 
igienă. La cantina-restaurant a între
prinderii „Electromagnetica" am a-

juns într-un moment In care buca
tele se aflau in plin proces de pre
parare. Localul dispune de spatii spe
cial amenajate pentru curățatul zar
zavatului, pentru tranșarea cărnii, de 
mari dulapuri frigorifice, o bucătărie 
modernă, în care metalul inoxidabil 
al vaselor și utilajelor sclipește. Sala 
de mese constituie o ambiantă plă
cută pentru cei ce iau masa aici.

Cum este lesne de presupus, can
tina-restaurant a „Electromagneti
cii", ca și celelalte unități mai «us 
citate sînt doar citeva din numeroa
sele exemple ce demonstrează că 
atit in unitățile industriei alimenta
re, cit și în cele comerciale se depun 
eforturi pentru o calitate cit mal 
înaltă a activității lor, in condițiile 
respectării stricte a regulilor de igie
nă. Tovarășa Elisabeta Dochinoțu, 
de la Direcția generală comercială ■ 
municipiului^, pe care am intilnit-o 
în cursul investigației noastre, ne a- 
sigură că. datorită măsurilor sever» 
în ce privește respectarea normelor 
de igienă, situația este bună în ma
joritatea unităților comerciale din 
oraș. Se face o permanentă verificare 
a stării utilajelor frigorifice și a de
pozitelor cu mărfuri perisabile, dez- 
infecția zilnică a unităților și eva
cuarea mai frecventă a reziduurilor, 
accentul deosebit pus pe ținuta per
sonalului intră în mecanismul fireso 
al activității cotidiene a comerțului 
cu alimente. Ce-i drept, ne spune 
dînsa, în ultimele două săptămîni, 
aceste măsuri au avut un caracter și 
mai categoric, iar’ abaterile, chiar 
cele mai neînsemnate, de la regulile 
de igienă au fost sancționate exem
plar. Dacă in această perioadă apro
vizionarea populației, sub toate as
pectele. s-a desfășurat în condiții 
normale, aceasta s-a datorat, fără în
doială. și prezenței zilnice in piețe 
și magazine a primilor secretari ai 
comitetelor de partid ale sectoarelor, 
a reprezentanților consiliilor popu
lare. care s-au interesat îndeaproap» 
de mersul lucrărilor, luind pe lo« 
măsurile ce se impuneau.

Rodită ȘERBAN
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LA „POLICOLOR" DIN BUCUREȘTI

nu numai îndeplinit,
martie

ci și depășit!
La întreprinderea buou- 

reșteană „Policolor" — uni
tate a industriei chimice, 
care asigură o mare parte 
a necesarului beneficiarilor 
interni de lacuri, vopsele și 
rășini sintetice — activita
tea productivă se desfășoa
ră în aceste zile în mod 
normal. Distrugerile pro
vocate de cutremur au fost 
însă și aici însemnate 
coșul centralei termice a 
■secției de rășini de la Că- 
țelu — avariat ; castelul de 
apă al secției diluanți — 
scos din uz ; camerele lif
turilor de la secția lacuri 
Si vopșele. numeroase 
stalații 
tata.

Este 
colectiv 
ganizatiei de partid, 
răspunzînd 
ducerii partidului, printr-o 
mobilizare 
energiilor, 
du-și eforturile, au reușit 
intr-un timp scurt să în
lăture o bună parte a efec
telor cutremurului din 4 
martie, redind întreprinde
rii întreaga sa forță pro
ductivă.

Acționînd, 
ore după 
rificarea 
instalații, 
refacerea 
fectate. repararea cu maxi
mă grijă a părților meca
nice si electrice, echipele 
de intervenție au. avut .de 
Îndeplinit un singur obiec
tiv : intrarea rapidă in 
funcțiune a instalațiilor de 
producție. Prin priceperea, 
abnegația si eroismul mai
ștrilor Alexandru Ionescu 
și Florea Anastasiu. ingi
nerilor Dan Teodorescu, 
Dobre Nicolae. Dinu Ilies
cu (de la Institutul de in
ginerie tehnologică si pro
iectări pentru industria chi
mică) ale altor zeci si zeci 
de muncitori și specialiști 
din echipele de interven
ție. marți. 8 martie, între
prinderea „Policolor" pro
ducea la oapacitatea ma
ximă.

— Pe 
tivitătii 
perarea 
ducție cauzate de cutremur, 
ne spune ing. Silviu Istră- 
tescu. director, tehnic. Mă
surile tehnice și organiza
torice
zarea 
pentru 
In practică ne îndreptățesc 
să apreciem că vom recu
pera 
vom 
lunii’

in- 
electrice — defec-

meritul Întregului 
al unității, al or- 

care, 
chemării con-
exemplară a 
neprecupețln-

din primele 
seism pentru ve- 
atentă a fiecărei 

consolidarea și 
construcțiilor a-

primul plan al ac- 
se află acum recu- 
plerderilor de pro-

întreprinse, mobili- 
întregului colectiv 

transpunerea lor

grabnic restanțele, că 
putea depăși planul 
martie cu unu la

expori
10 la

sută, livrările la 
suplimenttndu-le cu 
sută.

Producție peste plan, dar 
nu așa doar „pe global", la 
oricare 
după... 
rea să iasă", 
în întreprindere s-a stabi
lit. pentru această lună, un 
program de fabricație care 
răspunde riguros nevoilor 
actuale ale economiei na
ționale. Acționînd cu hotă
rî re pentru -depășirea &af- 
cinitor de plan, 
de la „Policolor" 
liza suplimentar 
intens solicitate 
ficiari în opera de recon
strucție. Astfel. în martie 
se vor produce în plus 150 
de tone vinarom — mate
rial necesar pentru' finisa
rea apartamentelor si ha
lelor industriale. împreună 
cu specialiștii de la „Anti- 
corozivul" 
fabricația 
umplerea 
riorate la 
lorul" va

dintre sortimente, 
principiul „depăși- 

Dimpotrivă,

chîmișUi 
vor rea- 
produse 

de bene-

s-a pus la punct 
unui ch'it pentru 

rosturilor dete- 
clădiri. „Polico- 

livra peste plan, 
pînă la, sfîrșitul 
tone de rășini 
producerii unei 
sporite de chit.
specială se acordă livrări
lor de produse către marii 
consumatori ’ — întreprin
derile din ramura construc
țiilor de mașini : „Autobu-

lunii, 10 
necesare 
cantități 

O atenți e

zul“ și „Semănătoarea" din 
Capitală. „Tractorul" și 
„Steagul roșu" din Brașov, 
de autoturisme din Pitești; 
de comun acord cu aceștia 
s-a stabilit un grafic de 
priorități, astfel îneît ritmi
citatea producției să nu 
fie afectată în aceste uni
tăți beneficiare.

Fiecărei secții din între
prindere îi revin sarcini 

' deosebite în lupta pentru 
recuperarea restantelor și 
depășirea planului. Cu an
gajare comunistă și râs- 
pundere muncitorească se 
acționează in fiecare com
partiment din 
identifică si se 
valoare fiecare 
de sporire a 
Iată ci leva
muncă ce ilustrează hotă- 
rirea unanimă a lucrători
lor de la „Policolor’ 
tru a da economiei 
nale, în cantități 
produsele necesare 
ceastă perioadă :

• Printr-o judicioasă pro
gramare a instalațiilor și 
eliminarea timpilor nepro
ductivi, în secția I de lacuri 
și vopsele s-a reușit 
scurtarea ciclului de fa
bricație cu 5—6 
tiatorii acțiunii: 
Petre Brejg. Ion 
Vasile Statomir.

• în secția nitrolacuri

unitate, se 
pune în 

posibilitate 
producției, 

aspecte de

■“ pen- 
națio- 

sporite, 
în a-

zile. Ini- 
comuniștii 
Ciudea și

— prima repusă în func
țiune după seism — s-a 
trecut la lucrul în trei 
schimburi pentru onorarea 
integrală a contractelor de 
export. Muncitorii Gheor- 
ghe Nedelcu și Gheorghe 
Bogdan,' maistrul 
mon Necșoiu sint 
cîtiva din 
o calitate 
ducției.

0 Secția 
asigură î 
pehtru produse intens soli
citate (materiale armate cu 
fibre de sticlă), s-a angajat, 
să livreze peste plan, în 
fiecare lună pină la sfîrși
tul anului, cel puțin 15 
tone rășini epoxi. Opera
torii chimiști Victor Dra- 
gomir și Gheorghe Cantăr, 
maistrul Marin Ianos, in
ginerul Emil Anton caută 
acum soluțiile pentru 'ma
jorarea acestui angaja
ment.

Prin asemenea fapte de 
muncă s-a reușit ca -aici, 
la „Policolor”, fiecare zi de 
muncă să însemne și o 
producție suplimentară do 
1 milion de Iei, menținerea 
acestui ritm asigurind a- 
tingerea obiectivului sta
bilit : recuperarea integra
lă a pierderilor do produc
ție și depășirea planului 
încă din luna martie.

Dan CONSTANTIN

Panteli- 
numai 

cei care asigură 
deosebită pro-

i rășini II, care 
materiile prime

Noi sortimente 
de hîrtie, cartoane 
și fibre artificiale

La 
hîrtie
Brăila a fost organizată o ex
poziție. Dorindu-se o ilustrare a 
modului în care sînt transpuse 
în viață sarcinile cu privire 
la sporirea eficienței activi-1 
tății economice a întreprinde
rii, exponatele reușesc să con
vingă că pe zi ce trece la 
C.C.H.F.A. noul își face loc cu 
tot mai multă ■ vigoare. Vin să 
demonstreze aceasta cele peste 
60 de sortimente de hîrtie, car
toane și fibre de cord, precum și 
cele aproape 180 de repere de 
piese de schimb asimilate (care 
pînă de eurînd se achiziționau 
din import). în ce constau nou
tățile ? Dacă pînă anul trecut 
sortimentele de hîrtie care se 
fabricau aveau un gramaj me
diu de 72 ,7 grame pe metru pă
trat, acum aceleași sortimente 
sint realizate la 68,7 grame pe 
metru 
la o 
cursul 
metri 
cartoanele duplex și triplex gra
majul mediu a fost redus cu 23 
grame pe metru pătrat,'ceea ce 
asigură un spor de suptafață de 
4 milioane metri pătrați — echi
valentul a 5 200 metri cubi lemn 
economisit. Seria exemplelor 
poate fi extinsă. Dacă înainte 
cele 3 sortimente de hîrtie de 
scris tip 1 B pentru caiete se 
realizau la dimensiunile de 100, 

' 80, și 63 grame pe metru pătrat, 
acum aceleași sortimente au 90 
și. respectiv, 75 și 60 grame pe 
metru pătrat.

Asimilarea necesarului de 
piese de schimb utilizate în pro
cesele de fabricație ale celulo
zei, hîrtiei și fibrelor artificia
le conduce, atît la creșterea via
bilității utilajelor din dotare, 
precum și la importante econo
mii. Cele 180 repere amintite 
anterior înseamnă 2 milioane 
lei valută economii. Numai prin 
folosirea la 38 de repere a în
locuitorilor din mase plastice, 
consumul de metal a fost redus 
ou 7 tone. (Mircea Bunea).

Combinatul de celuloză, 
și' fibre artificiale din

pătrat, ceea ce conduce 
economie — numai in 

acestui an — de 7 500 
cubi masă lemnoasă. La

într-una din secțiile întreprinderii de stlcldrle și faianța din Sighișoara

Am produs mai mult metal.

IMI
fel jeSI

consumăm mai puțina
energie electrică"

în „Scinteia" nr. 10 738. din 27 februarie a.c. sub titlul „De ce 
ati depășit consumurile de energie electrică ?“ — s-a adresat o scri
soare deschisă muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la întreprin
derea de aluminiu Slatina și combinatele siderurgice din Hunedoara 
și Reșița prin care se atrăgea atenția asupra cerinței de a 
capăt , unor consumuri exagerate de energie electrică. După ce 
că. in luna ianuarie și în primele două decade din februarie, 
binatul siderurgic Reșița consumurile de energie electrică au

• pășite cu 4 475 000 kWh — cantitate cu care s-ar fi putut .
6 884 tone de oțel — în finalul scrisorii se spunea : „Așteptăm răspun
sul dumneavoastră, tovarăși muncitori, tehnicieni și ingineri ! Un răs
puns ferm, bazat pe fapte și rezultate menite să economisească această 
resursă de pref a țării Publicăm astăzi răspunsul sosit la redacție 
din partea siderurgiștilor reșițeni.

se pune 
se arăta 
la Com- 
fost de- 
produce

Timpul

ALBA

Se extind serviciile 
pentru populație

Rețeaua unităților prestatoare 
de servicii a Uniunii județene 
a cooperativelor 
Alba se extinde 
ză. în acest an 
tate noi ateliere . 
servicii în domeniul 
țiilor în Alba lulia 
Cooperativele 
„Record" din Aiud și ..Mureșul' 
din Alba lulia au introdus in 
fabricație noi produse 
casnic : suporturi pentru 
țăminte, • coșuri pentru 
legume și fructe, mese 
telefon, suporturi pentru 
și reviste. La Alba lulia 
ființă casa de comenzi a U.J.C.M. 
Aici, cetățenii pot solicita di
rect «au telefonic diverse ser
vicii la domiciliu — reparații 
de radio și televizoare, repararea 
și lustruirea mobilei 
tului, montarea de 
etc. (Ștefan Dinică).

meșteșugărești 
și modernizea- 
au fost înfiin- 
prestatoare de 

construc- 
și Teiuș. 

meșteșugărești -- ' H

de uz 
încăl- 
spălaț . 
pentru 

ziare 
a luat

și parche- 
inchizătorl

în spiritul indicațiilor formulate 
de conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comitetul de par
tid. conducerea Combinatului side
rurgic din Reșița au întreprins o am
plă acțiune, cu 
ajutorul consiliu
lui de control 
muncitoresc, 
muncitorilor, 
specialiștilor 
tri pentru 
judicioasă a 
materii prime 
in primul . rind, 
gie electrică.
dată, concluziile __________
practică, găsirea de noî soluții teh
nice, tehnologice și organizatorice au 
constituit obiectivul central al aces
tei acțiuni, pentru a putea interveni 
la fiecare loc de muncă, cu respon
sabilitate comunistă, muncitorească, 
in scopul introducerii unui regim se
ver de economii, creșterii eficacității 
folosirii fiecărui kilowatt-oră de e- 
nergie electrică primită din sistema} 
energetic național. De altfel, trebuie 
subliniat că, an de an. pină în 1976, 
colectivul
ros in balanța de energie planificată, 
realizind importante economii și con- 
tribtTlnd'pe'UWeastă cale la-imburtă- 
tățirea activității economico-financia- 
re a combinatului. Totuși, în pri
mele aproape două luni din acest an 
am înregistrat consumuri care depă
șesc cotele stabilite. Situația nu a 
fost de natură să ne liniștească, cil 
dimpotrivă, ne-a mobilizat pentru a

face din unitatea noastră — și sub 
aspectul consumului energetic — o 
unitate de frunte a metalurgiei ro
mânești. Fără a justifica depășirile, 
sau a incetca să acoperim neajunsu-

a combinatului au completat cu noi 
măsuri programul de acțiune întoc
mit mai înainte, în așa fel incit să 
se asigure recuperarea, pină la fi
nele semestrului I, a depășirilor în
registrate. Efectele acestor acțiuni cu
prinzătoare credem că sînt demne de 
relevat. Pină la finele decadei a II-a 
din luna martie, colectivul nostru a 
reușit să economisească, in total, 4 
milioane kWh de energie electrică și 
1 000 mc de gaz metan, in condițiile 
în care în două decade din această 
lună s-a obținut o producție supli
mentară de 8 milioane lei, mal mult 
deci decit valoarea depășirii la pro
ducția globală din lunile ianuarie și 
februarie luate la un loc. în două 
decade din martie s-au dat : 4 800 
tone fontă (2 130

„SCINTEIA" pe urmele „SCÎNTEIIal
Și 

noș- 
gospodărirea cit mai 

tuturor resurselor de 
și materiale și, 
a celor de ener- 

Analiza aprofun- 
cu aplicabilitate

nostru s-a încadrat rigu-

rile, cauzele principale ale nelncâdră- 
rii in cotele de consum constau in 
intrarea în probe tehnologice a unor 
noi obiective de investiții, pentru 
care nu s-au prevăzut, prin balanță, 
cantitățile de energie electrică nece
sare (ca in cazul noii fabrici de oxi
gen) ; pe de altă parte, reexamina
rea critică, cu exigență, a lucrurilor 
a evidențiat-faptul că avem încă în
semnate posibilități interne proprii 
de a diminua consumurile, inlăturind 
complet risipa, mersul „in gol" al 
unor agregate, utilaje și mașini.

Semnalul critic apărut în ziarul 
„Scinteia”, în cadrul scrisorii des
chise, ne-a determinat să reanali- 
zăm, în amănunt, consumurile pe 
secții și sectoare, cu deosebire, în 
cele mari consumatoare de energie 

' electrică, cu care' prilej s-au scos, la 
IVeală nbl Căi concrete de perfeoțifrtp 
nare a proceselor de fabricație,' me
nite să asigure ' folosirea cu randa
ment cit mai sporit a energiei elec
trice și combustibilului. Sintetizînd 
gindirea si efortul întregului colec
tiv. comitetul de partid, consiliul oa
menilor muticii, conducerea tehnică

frumos impune în toate satele o concentrare puternică a forțelor

PENTRU INTENSIFICAREA INSĂMÎNȚĂRILOR,
PENTRU EXECUTAREA TUTUROR LUCRĂRILOR DE SEZON

5

ilfov: întârzierile la semănat - grabnic recuperate argeș : Pajiștile naturale
Mobilizați de organizațiile de par

tid, locuitorii satelor ilfovene parti
cipă cu toate forțele la lucrările a- 
gricole, hotăriti să recupereze rămi- 
nerile in urmă la o serie de lucrări, 
să obțină în acest an recolte supe
rioare. Acest angajament l-am au
zit rostit de mulți dintre cooperato
rii, mecanizatorii și specialiștii pe 
care i-am intîlnit în ultimele zile la 
Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, 
Mînăstirea, Moara Vlăsiei, Putineiu, 
pe cîmp, la muncă. în cooperativele 

' agricole Băneasa (Giurgiu), Pietrele 
și Frasinu, de exemplu, peste o mie 
de oameni au participat duminică la 
eliberatul terenului și transportul 
cocenilor, la pregătirea și însâmin- 
țarea răsadnițelor. Alături de ei au 
lucrat în acea zi zeci de locuitori 
care in timpul săptămînii muncesc 
In întreprinderi și instituții din Giur
giu și București. O mare concentrare 
de forțe — peste 50 de tractoare — 
există in cîmp. la arat, la pregătirea 
terenului și grăpatul ogoarelor. „Ară
turile — ne spunea tov. Florea Cor
nea, secretarul comitetului comunal, 
de partid Băneasa — reprezintă pen
tru noi lucrarea căreia îi acordăm 
principala atenție, pentru că de ea 

• depinde, în bună măsură, nivelul 
producției. Ne-au rămas din toamnă 
importante suprafețe nearate, dar 
graba din aceste zile este însoțită 
permanent de grija pentru executa
rea unor lucrări de cea mai bună ca
litate".

O asemenea grabă. dubLată îe răs
pundere pentru calitatea arăturilor 
se remarcă și în alte zone — Ghim
pați, Tărtășești, Gorneni, Izvoarele 
etc. Întrucît și aici, ca și în alte con
silii intercooperatiste mai există încă 
teren nearat, totalizînd — după da
tele direcției agricole — peste 10 000 
hectare. Deși in unele unități aceas
tă lucrare a fost întirziată din cauza 
excesului de umiditate din sol, in 
cea mai mare parte însă nu se poa
te ara. și mai ales așa cum se cu
vine, dintr-o altă cauză : slaba pre
ocupare a consiliilor 
pentru mobilizarea 
eliberatul terenului

. resturi vegetale.
I Activitate mult mai stăruitoare 

există în sectorul
datorită poziției geografice, tradiției 
|i posibilităților de care dispune ju-

,_r____________ , dar
aceste zile este însoțită

de conducere 
cooperatorilor la 
de coceni și alte

legumicol, care,

dețul, are sarcini deosebite în apro
vizionarea populației Capitalei cu le
gume și zarzavaturi. Au fost asigu
rate întreaga cantitate de sămînță, 
Îngrășăminte, erbicide. răsaduri, au 
fost reparate, acoperite și plantate 
mari suprafețe de solarii, iar în cîmp 
au fost însămințate peste 6 000 ha cu 
legume. La Nuci, de exemplu, am 
întîLnit sute de oameni care într-o 
singură zi au plantat 5 ha cu varză, 
au pregătit terenul și au învelit cu 
folie de polietilenă 2 ha de solarii. 
„Am terminat azi semănatul mazării 
pe întreaga suprafață de 46 ha" — 
ne spunea Titus Fîciu, primarul co
munei. Acțiunea declanșată anul a- 
cesta în județ pentru cultivarea le
gumelor în curți, în acord global, s-a 
soldat la Adunații Copăpeni, ca să 
dăm numai un exemplu, cu amena
jarea și plantarea cu legume timpu
rii a peste 2 ha, iar pe întregul ju-

deț aceste suprafețe depășesc pînă 
acum 50 ha cu culturi protejate.

„A început din plin semănatul 
sfeclei de zahăr, ne spune ing. Efti- 
mie Vasilescu, directorul direcției a- 
gricole. Dispunem de forțe și de 
teren bine pregătit pentru ca pînă la 
sfîrșitul săptămînii 'să încheiem a- 
ceastă lucrare pe întreaga suprafață 
de 15 600 ha. De asemenea, cu ex
cepția florii-soarelui, să însămîn- 
țăm toate culturile prevăzute pentru 
prima și a doua urgență".

Afirmațiile de mai sus au, desigur, 
în vedere potențialul uman și zes
trea tehnică de care dispune jude
țul, capacitatea de mobilizare, dove
dită de atitea ori, a lucrătorilor din 
agricultura ilfoveană. Este .deci mo
mentul să se renunțe la starea pre
lungită de așteptare, la ritmul lent 
în care s-a lucrat pînă acum — ati
tudini ce își găsesc efectul în urmă

taarea situație : în timp ce în ju
dețele vecine Teleorman și Ialomița 
au fost însămințate pină acum 20 183 
ha și. respectiv, 21 040 ha, in județul 
Ilfov lucrarea respectivă a fost exe
cutată doar pe 12 200 ha. în acest sens, 
considerăm că este necesar ca orga
nizațiile de partid, itoți comuniștii, 
în spiritul măsurilor stabilite luni 
dimineața de comandamentul jude
țean pe baza . indicațiilor conducerii 
de partid, să acționeze în continuare 
cu energie și răspundere pentru mo
bilizarea tuturor locuitorilor satelor 
la lucrările cîmpului. încadrarea în 
epoca optimă a semănatului, calita
tea acestuia, aplicarea riguroasă a 
tehnologiilor la toate culturile oferă 
încă din această perioadă garanția 
unor recolte bogate.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteli"

mai bine îngrijite
în județul Argeș, organele și organi

zațiile de partid au inițiat largi ac
țiuni în rindul cooperatorilor și ță
ranilor cu gospodărie individuală din 
zona de munte, ajutindu-i să înțelea
gă că este în interesul lor să partici
pe la lucrările de întreținere și de 
fertilizare a izlazurilor. Urmînd în
demnul și exemplul personal al co
muniștilor. cooperatorii și mecaniza
torii din comunele Căteasca. Izvoru, 
Rociu. Albești de Argeș au partici
pat efectiv la muncă, reușind să în
cheie fertilizarea izlazurilor. Pe pa
jiștile model de la Căteasca au fost 
transportate de la complexul de în- 
grășare a taurinelor peste 7 000 tone 
de îngrășăminte organice care vor 
asigura un spor de recoltă de sute 
de tone de masă verde. Ing. Vladi
mir Mînăstireanu. șeful fermei de 
aici, își împărțea timpul între echi
pele care fertilizau ultimele suprafe
țe din cele 1 000 hectare de pajiști 
și tarlalele unde se însămintau ier
buri și orz. Pe 380 hectare amena
jate pentru irigat, pămîntul este fer
tilizat cu doze mai mari de îngrășă
minte organice.

O experiență interesantă. întreprin
să in județ, despre care ne-a vorbit 
ing. Marinică Deceniu, directorul în
treprinderii județene pentru execu
ția lucrărilor de ameliorare a pajiști
lor, o constituie asocierea acestei în
treprinderi cu complexele zootehnice, 
avind ca obiectiv unirea eforturilor 
în ce privește întreținerea pajiștilor 
și buna valorificare a nutrețului ob
ținut. Asemenea asocieri s-au făcut 
intre întreprinderea de pajiști cu 
complexele de îngrășate a taurinelor 
de la Căteasca. cu cel de creștere și 
îngrășare a mieilor de la Bascov și 
cu complexul de creștere a vacilor 
Bradu. .

Un larg interes prezintă și expe
riența cîștigată în ceea ce privește 
organizarea fermelor pentru amelio
rarea și exploatarea pajiștilor, uni
tăți dotate cu tractoare, mașini si 
mijloace de transport necesare acti
vității din acest domeniu. Iulian Ră- 
dulescu. șeful fermei Izvoru. condu
cea lucrările de pregătire a terenului 
și de însămințare a ierburilor perene. 
Contrar mentalității existente în 
multe unități că „iarba creste sin-

gură", la Izvoru se aplică cu rigu
rozitate toate normele de cultivare a 
pajiștilor.

Pe măsură - ce se încheie lucrările 
în zona de șes. forțele și mijloacele 
de care dispune întreprinderea de 
pajiști sînt concentrate la munte, 
unde, se află o mare parte a pajiști
lor județului Argeș. în această zonă.

' esențială este activitatea organiza
țiilor de partid de la sate pentru an
trenarea largă a țăranilor cu gospo
dărie individuală, a' tuturor locuito
rilor de lă sate la executarea pro
gramelor de lucrări și îndeosebi la 
fertilizarea și curățirea pajiștilor de 
vegetație lemnoasă nefolositoare. în 
această direcție se remarcă activita
tea organizațiilor de partid din co
munele Nucșoara. Brăduleț. Corbi ș.a. 
unde, pe baza hotărîrilor adoptate, lo
cuitorii au contribuit cu mic cu mare

• la întreținerea pajiștilor și au trans
portat cite o căruță de gunoi de 
grajd de fiecare vită mare învoită la 
pășunat.’

Evident, este doar un început. în 
zona de munte există încă mii de 
hectare acoperite de vegetație lem
noasă, erodate și fără căi de acces. ‘ 
Este nevoie de inițiativă, de mai 

■ multe acțiuni din partea comitetelor 
comunale de partid pentru ca toți lo
cuitorii satelor, in frunte cu comu
niștii. să participe la îmbunătățirea 
întregii suprafețe de pajiști. Or, în 
unele comune, cum sînt Dobrești, Me- 
rlșani, Coșești ș.a. se așteaptă ca lu
crările să fie executate exclusiv de 
întreprinderea de pajiști. Buna gos
podărire a izlazurilor este o treabă a 
întregii obști a satului, o sarcină im
portantă a organizațiilor de partid și 
consiliilor populare, care au datoria 
să stimuleze inițiativele valoroase, să 
asigure execuția lucrărilor pe izlazuri 
prin munca și contribuția cooperato
rilor, a tineretului și elevilor, a tu
turor locuitorilor satelor.

în Argeș există experiență valoroa
să. dar organizațiile de partid pot 
face mai mult, în toate comunele și 
unitățile agricole pentru a asigura o 
recoltă sporită de masă - verde, la 
costuri reduse, indispensabilă crește
rii producției de carne, lapte si lînă.

tone in două luni), 
1 800 tone oțel 
(700 tone in ia
nuarie și februa
rie), 2 000 tone 
laminate (1 480 
tone in două luni).

_  ___ ____ iată, în principal, 
cum acționăm concret pentru recu
perarea tuturor depășirilor și înca
drarea în consumurile planificate :

Specialiștii noștri, compartimentul 
mecaho-energetic, împreună cu sec
țiile productive, au trecut la revi
zuirea și îmbunătățirea balanțelor 
energetice, stabilind norme precis* 
de consum pe fiecare agregat și pro
dus in parte, la generalizarea urmă
ririi contorizate a consumurilor da 
energie pe întregul combinat. Re
zultă că. pe aceste căi, și in urma 
unei serii' întregi de perfecționări 
aduse fabricației, precum și instala
țiilor mari consumatoare de energie 
electrică, vom putea reduce consu
mul cu peste 2 milioane kWh față de 
nivelul stabilit initial, incit eombi» 
natuf *0a*reuși ifti numai să se <nca- ■ 

~ dșoza in... repartiția;.de energie; dar 
Să ’și rirtre'gistjeie," în anul 1977, o 
econbniie de ț>Mle 1 milion kWh.

Aceste realizări se vor obține prin 
următoarele măsuri s pe baza mo- 

-dernizării benzilor transportoare și 
ridicării randamentului utilajelor lă 
fabrica de aglomerare a minereuri
lor se vor economisi 1 206 000 kWh 
energie î prin folosirea mai ju
dicioasă a ventilatoarelor, macarale
lor de șarjare. turnare, pregătire și 
stripare. la oțelărie se vor consemna 
economii in balanța energetică de 
peste 72 000 kWh. Vom trece la uti
lizarea, în condiții economice, a ali
mentării gravitaționale, ceea ce per
mite reducerea cu 300 000 kWh a 
consumului de energie folosită în 
sistemul de pompare a apei indus
triale necesare proceselor de pro
ducție ; la extinderea utilizării insta
lațiilor statice de compresoare în 
sectorul furnale-laminoare, cu efect 
pozitiv asupra îmbunătățirii factoru
lui de putere și cu o eficientă de 
168 000 kWh ; la eliminarea completă 
a mersului „în gol" al agregatelor, 
utilajelor și mașinilor din dotare, 
din care va rezulta o economie de 
155 000 kWh ; la extinderea funcțio
nării după grafic a transformatoa
relor de putere la mfers economic, da 
unde se obține o economie de 240 000 
kWh.

Aplicarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice stabilite pentru raționali
zarea consumului de energie elec
trică, dintre care am enumerat ci- 
teva mal importante, este însoțită în 
mod energic de amplificarea mun
cii politice a organelor și organiza
țiilor de partid în rindul tuturor si- 
derurgiștilor, pentru dezvoltarea unei 
opinii de masă ferme împotriva ri
sipei. pentru combaterea tendințelor 
de irosire a energiei electrice, ast
fel Incit colectivul nostru să se' si
tueze. în cel mai scurt timp, prin- 

■ tre bunii gospodari ai energiei elec
trice. l

W

■■X

în contjnuare.

Ing. Constantin SAVU
director general
Dănllă PIRVU
secretar al comitetului de partid, 
Combinatul siderurgic 
din Reșița

Constantin BORDEIANU

Preocupări pentru 
mai buna folosire 
a dotării tehnice
La întreprinderea de autotu

risme din Pitești, colectivul de 
muncă. în frunte cu comuniștii, 
acordă o atenție deosebită mal 
bunei folosiri a capacităților 
de producție. In urma unor 
analize inițiate de conducerea 
întreprinderii, s-a trecut la în
zestrarea cu mașini, realizate în 
întreprindere, a unor spații pro
ductive disponibile din secții de 
bază cum sînt motor, cutii de 
viteze, sculărie și prelucrări me
canice. la redistribuirea unor u- 
tilaje de bază, asimilarea piese
lor de schimb necesare pe în
treg parcursul anului și la îm
bunătățirea activității de între
ținere și exploatare a mașinilor 
și instalațiilor. Toate acestea vor 
contribui la creșterea sirpțitoare 
a indicelui de utilizare'a zestrei 
tehnice. Totodată, se unnăreș- 
te cu atenție traducerea în viață 
a unor măsuri vizind mai bung 
organizare a producției și apro
vizionării cu materii prime șl 
materiale, optimizarea trans
portului uzinal, generalizarea 
acordului global. (Ch. Cîrstea).

I
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Am greși dacă sub 
impresia mereu vie a 
unor mari si sigure 
valori aureolate de 
propriul lor prestigiu 
și de cel al anilor am 
trece cu vederea at
mosfera și nivelul ge
neral al teatrului nos
tru. Nu trebuie să 
uităm ceea ce a fost 
în istoria scenei ro
mânești provizorat, 
improvizație. uneori 
impostură, ori să ne
glijăm rezistentele și 
opacitățile pe care au 
trebuit să le înfrunte 
opere de merit în- 
tr-un timp cind arta 
însemna adesea exer
cițiu monden în gra
matica vieții sociale. 
Și nu încape îndoială 
că cea mai însemnată 
însușire a mișcării 
noastre artistice, că
reia i s-au asigurat pe 
lîngă condiții de dez
voltare materială si 
un climat de seriozi
tate, de temeinicie, de 
profesionalism, este în
țelegerea teatrului ca 
un act menit să semni
fice, să descopere și să 
comunice. Această tră
sătură, impusă și conso
lidată de creațiile au
tentice, a determinat 
atît cîștigurile din 
cîmpul dramaturgiei și 
al spectacolului, cit și 
extinderea interesului 
pentru teatru în stra
turile celui mai larg 
public. Astăzi specta
torul vine la teatru ca 
să înțeleagă si să se 
considere cu luciditate 
în contextul realității. 
Cele mai bune dintre 
piesele sau reprezen
tațiile noastre resping 
o artă care nu se nu
trește direct si explicit 
din experiența de via
tă a acestei epoci și 
nu încearcă să pricea

pă si să cuprindă în- 
tr-o viziune de an
samblu prefacerile din 
ordinea socială, modi
ficările intervenite în 
relațiile umane, atitu
dinile gîndirii și sen
sibilității in confrun
tarea dintre tendințele 
regresive și necesități
le de permanent pro
gres și înnoire. Respin-

și ridicînd întrebări, 
stimulînd inteligența 
să-și asume funcția ei 
dinții, care nu e de 
a-și fixa cunoștințele, 
ci de a le verifica și 
întregi. Evident, cele 
mai bune dintre pie
sele și reprezentațiile 
noastre se bizuie pe 
convingerea că opera 
e determinată de epo

tre. iar noi știm că 
una dintre sursele a- 
cestei vigori decurge 
din energia si fidelita
tea angajamentului 
fată de construcția la 
care luăm parte. o 
construcție care expri
mă deopotrivă setea 
de desăvîrșire socială 
și umană, ca și îm
prejurările istorice

creațiile scenei româ
nești in ochii cronica
rilor și publicului de 
peste hotare. Un om 
de teatru american, 
care a' scris acum cite- 
va luni o seamă de 
articole în pfesa de 
peste ocean, nota că 
scena românească se 
distinge de altele prin 
..dinamita afectivă" cu

Dialogul teatrului 
cu autenticele valori 

umaniste
--------------------------------- însemnări de Radu BELIGAN -------------------------------- -

gînd o imagine statică 
a istoriei, preocupate 
de dialectica unei re
voluții desfășurate pe 
drumuri ce-i sînt pro
prii și căreia nu i se 
pot aplica alte mode
le decît ale ei însăși, 
aceste piese si repre
zentații urmăresc mai 
mult decît o sim
plă transcriere a în- 
tîmplârilor. Încearcă 
să se înalte la o ex
presie sintetică, dez
văluind rădăcinile, im
plicațiile și perspecti
vele uriașului șl neîn
treruptului proces da 
transformări. Si o fac 
altfel decit expunînd 
doar răspunsuri ; o fac

că nu numai la nivelul 
ideilor sociale, dar și 
la acela al ideilor este
tice. Ele se întemeiază 
pe convingerea că 
există o istoricitate, o 
evoluție a mijloacelor 
de investigație teatra
lă. că un conținut 'ra
dical primenit' nu în
cape în tipare presta
bilite, că trebuie 
căutate drumuri noi 
de expresie. Remar- 
cînd calitățile de ori
ginalitate și de atrac
ție ale unora dintre 
creațiile scenei româ
nești. criticii si spec
tatorii de peste hotare 
au vorbit adesea da 
vitalitatea artei noas

care-i sînt impuls și 
condiție specifică. Si 
cred că trebuie subli
niat faptul că ori de 
cite ori arta noastră 
și-a croit drum în 
lume a fost tocmai 
prin refuzul categoric 
al unor mentalități ve
tuste sau înghețate, 
prin opțiunea pentru 
un teatru care respin
ge descriptivismul o- 
păc, pentru un teatru 
interesat să surprindă 
mișcarea. înțelesul si 
esența ei. Mai rămlne 
să adaug că un feno
men semnificativ și 
extrem de îmbucură
tor este audiența me
reu lărgită și prețuirea 
pe care șu dobîndit-o

care sînt încărcate si
tuațiile și caracterele, 
iar un comentator nor
vegian îmi spunea 
deunăzi la finele unui 
spectacol că l-a impre
sionat chipul cum re
prezentația dezvăluie 
o idee și o examinează 
în aspectele ei com
plementare. ceea ce-1 
foarte important, întru- 
cît desigur un teatru 
fără idei e un teatru 
decapitat, dar tot atît 
de important e ca ideea 
să însemne un spor și 
nu o simplificare. Ob
servația acestei perso
nalități mi s-a părut 
un real elogiu adus 
teatrului nostru. Dacă 
noutatea de substanță

si de tehnică e ceea 
ce propulsează cele' 
mai importante dintre 
afirmările artei noas
tre. tot atit de adevă
rat e că această artă 
s-a dezvoltat și a urcat 
vertiginos o serie de 
trepte prin aplicarea 
unui program de cu
noaștere si de asimila
re a culturii universa
le de ieri si de azi. 
Repudiind atît un pro
vincialism sterp, sufo
cant, cit și o recepti
vitate superficială. în 
dependenta oricărei 
mode, teatrul româ
nesc si-a apropiat 
multe, foarte multe 
valori ale altor cul
turi. stabilind un dia
log cu ele si imbogă- 
tindu-tse considerabil 
din această deschidere, 
mereu mai amplă, că
tre lume. De altfel 
nici nu-i de conceput 
o artă mare care se 
izolează de ceea ce se 
gîndește și se realizea
ză de toate celelalte 
arte din lume, mai cu 
seamă intr-un timp 
cind planeta e o inter
dependență dinamică, 
încerc o reală satis
facție Ia gindul că vo
lumul de traduceri din 
literaturile dramatice 
străine a crescut, că 
pe scenele noastre se 
joacă unele dintre cele 
mai bune și mai acute 
piese apărute în cul
tura universală. E o 
direcție pe care teatrul 
nostru a urmat-o con
secvent și pe care, nici 
vorbă, o va continua 
și adinei.

Aceste două însem
ne distinctive sînt în 
convingerea mea te
meiul și perspectiva 
prin care trebuie să 
privim ceea ce am în
făptuit. pregătind noi
le realizări.

4-

ÎN CLIMATUL FERTIL AL FESTIVALULUI
NAȚIONAL „CINTAREA ROMÂNIEI"

în toată tara, în întreprinderi productive, în unități de cerce
tare și proiectare, muncitorii, tehnicienii, inginerii, toți specialiștii 
sint antrenați fie în efortul de refacere, fie în utilizarea în întregime 
a utilajelor, pentru a da cît mai grabnic, suplimentar, bunuri mai 
multe și de calitate. Paralel cu îndeplinirea acestor sarcini subliniate de 
conducerea partidului, specialiștii continuă acțiunea și își intensifică 
eforturile în direcția valorificării propriei creativități, acțiune care sa 
înscrie în climatul fertil al Festivalului național „Cintarea Româ
niei". amplă mișcare de masă pentru stimularea participării . . Ja 
activitatea de creație științifică și tehnică a muncitorilor, maiștrilor, 
tehnicienilor, inginerilor și altor cadre din producție. In actuala etapă — 
care se va încheia in luna iulie — in întreprinderi și alte unități eco
nomice. de cercetare și inginerie tehnologică, invățămînt ș.a„ lucrătorii 
sînt antrenați la realizarea individuală sau în colectiv a unor lucrări, 
soluții tehnice, invenții și inovații, care să contribuie la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, precum și a celor din planurile tema
tice de invenții și inovații, din programele de organizare superioară a 
producției și a muncii.

Ce acțiuni s-au întreprins pînă acum in județe ? Ce rezultate s-au 
obținut ? în ce măsură stau în atenția comitetelor județene de partid 1

Pe baza unul plan unitar de ac
tivități politico-educative de 
de stimulare a participării 
selor la creația științifică și __
nică, Comitetul județean Neamț al 
P.C.R. a organi
zat o serie de ac
țiuni menite să 
contribuie la re
alizarea exempla
ră a planurilor de 
dezvoltare și de 
introducere a pro
gresului 
urmărind 
larizarea 
experiențe 
tive în 
rea productivită
ții muncii, îmbu
nătățirea calității 
produselor, re
ducerea cheltuie
lilor de producție 
organizat un schimb de experiență la 
nivel republican, pe tema „Tehno
logii noi privind prelucrarea aliaje
lor în stare lichidă", la întreprinde
rea mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț — una din unitățile mari 
consumatoare de aluminiu — în ve
derea găsirii unor soluții și teh
nologii noi, mai eficiente, de tur
nare și prelucrare a aluminiu
lui. Dezbaterile specialiștilor au 
evidențiat / importantele rezerve 
care există în acest sector de acti
vitate. De pildă, prin aplicarea unei 
noi tehnologii, numai în sectorul 
turnătorie vor rezulta economii de 70 
tone aluminiu.

Alte acțiuni pentru stimularea par
ticipării maselor la activitatea de 
creație științifică și tehnică au loc la 
„Casa tehnicii" din Piatra Neamț, 
unde sînt organizate întilniri tema
tice cu inovatori și raționalizatori. 
Bunăoară, o dezbatere cu specialiști 
din domeniul construcțiilor a avut ca 
temă extinderea și generalizarea va
lorificării tufului vulcanic (folosit pină 
în prezent numai în construcțiile de 
locuințe) în anumite compartimente 
ale construcțiilor industriale. La dez
baterile de acest fel sînt prezentate 
noutățile tehnice și sub formă de 
exponate. Tot prin „Casa tehnicii" 
din Piatra Neamț s-au organizat o 
serie de expoziții cu produse noi, în 
colaborare cu conducerile unor mari 
unități industriale, la Combinatul de 
fire și fibre sintetice de la Sâvinești, 
întreprinderea mecanică Roman ș.a. 
A fost deschisă, de asemenea, o expo
ziție cu produse realizate din materii 
prime secundare și deșeuri (în in
dustria textilă, a lemnului), oferin- 
du-se astfel specialiștilor care au vi
zitat-o soluții pentru valorificarea in
tegrală a materiilor prime.

O altă direcție de acțiune a i$iș-

tehnic, 
popu- 

unor 
pozi- 

crește-

masă, 
ma- 
teh-

cării pentru stimularea participării 
maselor la activitatea de creație ști
ințifică și tehnică constă în antre
narea mai intensă a inovatorilor 
și inventatorilor din unități. în

• Inovatori și inventatori din întreprinderi 
sprijină direct soluționarea principalelor pro
bleme de producție ® Idei și soluții concrete 
pentru diminuarea costurilor, pentrupentru diminuarea costurilor, pentru valori
ficarea superioară a materiilor prime • „Casa 

pentrutehnicii" - loc pentru dezbateri, 
cunoașterea ultimelor noutăți

ș.a. Astfel, a fost ampla activitate de 
ce se desfășoară în 
județul 
te 750 
grupați 
gîndirii 
rile 
blemelor 
s-a 
în 11 invenții, 22 • inovații aplicate, 
precum și in realizarea prin autouti- 
lare a unui volum de mașini și utilaje 
în valoare de peste 130 milioane lei. 
Pentru stimularea unui număr cît 
mai mare de muncitori și specialiști 
în acțiunile de creație științifică și 
tehnică, organizate în cadrul Festi
valului „Cintarea României", la 
Suceava a avut loc consfătui
rea anuală a inovatorilor si cadre
lor tehnice din județ, cu tema „Efi
cientă. calitate, spirit inovator", me
nită să ducă la ridicarea eficientei 
economice în toate secțiile produc
tive.

Suceava sînt 
de inovatori 
în 35 de cercuri, 

tehnice 
județului la 

majore 
materializat,

creație tehnică 
unitățile din 
cuprinși pes-* 

și inventatori. 
Aportul 

din întreprinde- 
rezolvarea pro- 
ale producției 
în anul 1970,

Ampla acțiune de reducere a con
sumurilor de materii prime, materia
le, combustibil și energie, factor e- 
sențial de creștere a eficienței eco
nomice a producției, acțiune ce se 
desfășoară în întreaga țară, a deve
nit cadrul larg de manifestare a crea
ției'tehnice1‘de masă, prin11 care -se 
valorifică cu rezultate bune idei și 
soluții concrete pentru diminuarea 
costurilor de producție. Citeva exem
ple semnificative :

• în județul Vrancea, peste 3 000 
de ingineri, economiști, agronomi, 
muncitori, tehnicieni au analizat cu 
maximum de exigență consumurile 
materiale din unitățile economice ale 
județului. Rezultatul : elaborarea 
unor noi norme de consum, care per
mit întreprinderilor industriale și a- 
gricole vrin.ccne să economisească in 
acest an peste 2 200 tone benzină, 
2 500 tone motorină, 15 500 MWh e- 
nergie electrică, 410 mc 
altele.

• La întreprinderea 
zul" din Capitală au

drul 
lor „creației teh
nice de masă" 
analize cu toți 
muncitorii, Ingi
nerii și tehnicie
nii unității pen
tru promovarea 
unor soluții con
crete de dimi
nuare a costuri
lor de producție. 
Cele aproape 60 
de măsuri teh
nice șl organiza
torice, în mare 
parte aplicate, se 
vor concretiza, 

conform calculelor preliminare, prin 
economisirea în acest an a peste 
2 500 tone metal. Și acțiunea conti
nuă.

• în județul Mureș, peste 500 de 
ingineri, proieetanți, tehnologi, ino
vatori și inventatori din unitățile de 
exploatare și prelucrare a lemnului 
sint antrenați într-o amplă acțiune 
cu scopul de a generaliza cele mai 
moderne metode de lucru pentru 
creșterea eficienței economice a pro
ducției și valorificarea superioară a 
masei lemnoase. Pină in prezent au

. fost fundamentate premisele unor 
Însemnate economii de lemn în se
mifabricate, între care 2 000 m c che
restea de fag și stejar, 160 m c pla
caje, peste 350 000 m p diferite fur
nire și alte materiale.

...Sînt numai citeva secvențe din 
ampla mișcare de creație științifică 
și tehnică ce se desfășoară în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ- 
niei“- Elena MANTU

cherestea și
„Autobu- 

loc in ca- 
manifestări-

Numeroasele cerce
tări publicate în ulti
mii ani despre Juni
mea. despre revista 
„Convorbiri literare" 
sau despre Titu 
Maiorescu arată con
cludent că epoca 
noastră simțea acut 
nevoia unei reeva
luări consistente a în
tregii activități des
fășurate în cadrul 
binecunoscutei socie
tăți literare ieșene, a 
relațiilor complexe 
dintre Junimea și 
scriitorii care i s-au 
apropiat in decursul 
timpului, între care 
se numără figuri de 
primă mărime ale li
teraturii noastre : E- 
minescu, Alecsandri, 
Caragiale, Creangă, 
Slavici. Pentru a evita 
erorile si exagerările 
trecutului se impunea 
in primul rind o re-1 
examinare critică a 
imensului material do- 
curiientar existent, o 
reinterpretare a aces
tor date în perspectiva 
largă și obiectivă pe 
care timpul a făcut-o 
astăzi posibilă mai 
mult decît oricînd îna
inte ; este ceea ce au 
făcut publicațiile de 
documente din ultimul 
timp, noua ediție a 
„Jurnalului" lui Titu 
Maiorescu din care a 
apărut recent primul 
volum, studiile lui N. 
Manolescu, P. Mareea, 
Z. Ornea, D. Mănucă 
si alții. Alături de 
aceste contribuții, re
centa carte a cercetă
torului ieșean Alexan
dru Zub își propune 
să examineze în pro
funzime un șingur 
domeniu al preocupă
rilor largi care au ca

t V
20,20

1007. „Căldura

• OLT. în sala „Artis" din Sla
tina a avut loc vernisajul expoziției 
„70 de ani de la răscoala din 1907". 
în fotografii, stampe, documente 
ale vremii sint redate aspecte din 
lupta țărănimii pentru dreptate so
cială și neatîrnare națională de-a 
lungul istoriei zbuciumate a poporu
lui nostru. Este înfățișată aria de 
răspindire a răscoalei din 1907,

PROGRAMUL I
18,00 Fotbal : România 

Cupa balcanică).
17.50 Pagini muzicale de mare populari

tate. Interpretează orchestra sim
fonică a Radiotelevlzlunii, dirijor 
Iosif Conta.

18,10 Telecronica pentru pionieri
18.25 Imagini din Pakistan. Film docu

mentar
18,40 „Dialog peste ani" — Documentar, 

producție a studioului „Alex. 
Sahia"

18.50 Noi, femeile

Turcia (In

ecoul internațional al acesteia, pre
cum și participarea țărănimii din 
județul Olt la evenimentele din 
1907. în expoziție sînt redate, de a- 
semenea, imagini privind dezvol
tarea județului Olt în anii socialis
mului, viata de azi a țărănimii. 
(Em. Rouă) • VASLUI „In ritm cu 
țara". Sub acest generic la Huși a 
fost prezentat un amplu program

1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei 
File de Istorie • 
luptei noastre"
„Cintarea României". Festivalul 
creației și hărniciei

20,50 Telecinemateca : Ciclul „Mari ecra
nizări" — „Nora" — producție a 
studiourilor gngleze. Premieră pe 
țară

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
Orizont tehnico-științific
Muzică preclasică
Reportaj bucureștean : ,,Fapte la 
echinox"
Moment poetic : ,.Iubirea naște
iubire" —•Constantin Brâncuși

22,05 închiderea programului

19.50
20,15
20.50
21,30

21. S0

cultural-artistic la care și-au dat 
concursul corul centenar și forma
ția de montaje literare cu versuri 
patriotice și revoluționare a casei 
de cultură, echipa de teatru a spi
talului orășenesc cu piesa „înainte" 
de M. R. Iacoban, inspirată din 
lupta pentru independenta de stat 
a României din 1877, precum și 
alte formații artistice din întreprin

LA CLUJ-NAPOCA

Festivalul „Primăvara 
studențească"

în cadrul fazei pe centre și zone de 
centre universitare a Festivalului na
țional „Cintarea României", la Cluj- 
Napoca se desfășoară întrecerile edi
ției a 12-a a festivalului „Primăvara 
studențească". Participă 54 formații 
artistice studențești din localitate, O- 
radea și Baia Mare, un mare număr 
de studenți in concurs individual de 
canto, instrumente, creație literară, 
muzicală, de artă fotografică și cine
matografică.

După vernisajul expoziției de artă 
plastică a studenților amatori și a ce
lor de la institutul „Ion Andreescu", 
a celei de fotografii la care participă 
membrii unor fotocluburi, au intrat 
în concurs brigăzile artistice, forma
țiile de dans tematic și grupurile folk 
din centrul universitar clujean. Marți, 
pe scena Casei universitarilor a în
ceput concursul soliștilor vocali și in
strumentali și al formațiilor camerale 
de la conservatorul „George Dima".

Muzeul 
literaturii române 

din București 
își reia activitatea

Muzeul literaturii române din 
București și-a redeschis, începînd de 
marți, sălile de la parter, rezervate 
perioadei interbelice și contemporane. 
Aici este reconstituită ultima cameră 
de lucru a lui Mihail Șadoveanu, sînt 
prezentate manuscrisele originale ale 
operelor sale, inclusiv cel al roma
nului inedit „Mariana Vidrașcu". Vi
trine speciale sînt rezervate unor 
mari scriitori români.

Specialiștii de aici lucrează. în pre
zent, și la aranjarea celorlalte săli ale 
muzeului, pregătind, în același timp, 
citeva manifestări literare reprezen
tative : studioul de istorie literară 
„Revelația manuscrisului — L. Blaga 
inedit", cenaclul literar-artistic pen
tru pionieri, spectacolul teatrului-ate- 
lier „Manuscriptum". In colaborare 
cu teatrul „C. I. Nottara", cu piesele 
„Cuminecătura" de G. M. Zamfirescu 
și „Răposatul postelnic" de B. P. Has- 
deu. (Agerpres)

racterizat atît societa
tea Junimea, cît și 
revista „Convorbiri li
terare", acela al isto
riografiei, al concep
țiilor despre istorie pe 
care le-a promovat 
gruparea, poziția adop
tată de junimiști în 
principalele probleme 
ale istoriei naționale 
și universale si însăși 
literatura de inspirație 
istorică publicată în 
revistă.

tat în preocupările ju
nimiștilor și în pagi
nile „Convorbirilor li
terare". etnogeneza po
porului român și com
baterea teoriilor ten
dențioase ale unor sa- 
vanti străini (Roessler, 
Engel etc.), crearea 
statelor feudale româ
nești, vechile institu
ții juridice ale tării, 
relațiile economice ale 
principatelor în veacul 
de mijloc, figurile ma-

Generoasa amplitudine 
afectivă a poeziei

Poetul, prozatorul și 
eseistul A. E. Ba- 
consky este unul din 
scriitorii cei mai pro- 
eminenți ai generații
lor afirmate în anii de 
după al doilea război, 
în Clujul de acum un 
sfert de veac al 
începuturilor noastre 
literare, al frămîntări- 
lor pentru o literatu
ră nouă. îl văd în 
mijlocul celor care, pe 
atunci, alcătuiam redac
ția revistei „Steaua" : 
un redactor-șef activ 
și plin de inițiativă, un 
animator de vocație, 
îndemnul către colegii 
lui era însoțit și de 
propriu-i gest : conde
iul lui de poet, ca și 
cel de critic și po
lemist, era întotdeau
na prompt Și de o 
generoasă amplitudine 
afectivă ; era însă în 
același timp de o in
contestabilă virtuozi
tate polemică și nu 
mai puțin ferm în 
convingerile sale lite- 
rar-estetice. Știa să 
creeze o veritabilă 
atmosferă de emulație 
intre poeți și nu voi 
uita niciodată acele 
„nopți de creație" în 
care ne angajam spre 
a răspunde imperati
velor epocii. înțele
geam să răspundem cu 
toată dăruirea vîrstei 
noastre de atunci. însă 
ne străduiam să nu 
răspundem oricum. 
Promovarea valorilor 
autentice și a unui 
scris demn de nivelul 
înaintașilor se lega la 
Baconsky de o profun
dă conștiință patrioti

că. Era un bun cunos
cător al literaturii și 
istoriei noastre, al va
lorilor perene ale cul
turii românești. Poezia 
lui. dacă o parcurgem 
atent, ne relevă un a- 
dinc si răscolitor sen
timent al acestor me
leaguri. al oamenilor 
de azi și de odinioa
ră. o mișcătoare inte
grare in destinul și u- 
niversul patriei. El se 
simte mereu fiul fru
moaselor locuri din 
perimetrul Carpaților. 
al Dunării și al mării, 
unde deslușește, cu un 
fin auz interior, flu
xul unei memorii, in 
acord cu vasta rezo
nantă a sufletului co
lectiv unde coexistă și 
fapta oamenilor și e- 
courile stăruitoare ale 
naturii. El spune în 
versuri memorabile, a- 
junse deja, așa cum 
si-a dorit, să trăiască 
în sufletul celor multi: 
„Cu tot ce am apar
țin acestui pămlnt / 
Deasupra căruia arde / 
Cea mai strălucitoare 
dintre stele. / Cu fie
care șoaptă, cu fieca
re euvint — / Cu tot 
ce am sint al acestui 
pămint. / Cu toate iu
birile si cintecele 
mele. / / Viața Ivi, 
viața acestui popor / E 
fluviul uriaș din care 
fac parte ; / Cit timp 
cintarea cu drumul lui 
mi-o măsor / Nicioda
tă n-am să cobor / 
Prea aproape de moar
te". Sau : „Știu cine 
odihnețte aici sau mai 
departe / $i chiar pe 
locul unde-i t inima,

pUn mina ! Si-mi pare 
că am fost martor la 
fiecare moarte / Din 
cite — odinioară ne-au 
legănat țărina". Desi
gur. poezia sa nu e 
doar o meditație me
lancolică. în ea și-a 
făcut loc și germene- 
le unui dramatism tul
burător : sufletul său a 
rămas credincios ace
lorași idealuri de fru
musețe și omenie care 
l-au animat dintot- 
deauna și opera i s-a 
împlinit prin scrierile 
lui de prozator, de e- 
seist și de tălmăcitor 
din lirica universală. 
Anatol Baconsky era 
un truditor neobosit, 
un om de o rară con
știință profesională. A- 
cum. la dispariția lui 
dintre npi. să-i spu
nem în șoaptă, cu pro
priile-! cuvinte. încre
derea și nostalgia 
noastră : „Tu vei fi-n- 
totdeauna aici laolaltă 
cu florile. / Care-nflo- 
resc la marginea dru
mului dimineața si 
pling — I Tu vei fi tot
deauna aici laolaltă cu 
apele. / Murmurul 
lor monoton va-n- 
soțl pretutindenea cln- 
tecul tău... / $i te 
va-nvălui răsăritul cu 
tandrele-i raze, aici, 
totdeauna aici. / Unde 
zilei ce trece visele 
tale i-au fost trenă de 
aur, / Unde fiece frun
ză e o șoaptă a via
tului. 7 Unde cintecul 
n-are-nceput si sfir- 
fit".

Victor FELEA

astfel' în evidentă 
linia de continuitate 
dintre ideile lui Băl- 
cescu și cele ale lui 
Xenopol. junimist mar
cant la începutul ac
tivității sale de isto
ric. privind relația 
dintre „starea econo
mică și progresul cul
tural", și în general 
prețuirea de care se 
bucura Bălcescu în 
cercul junimiștilor, in 
special din partea lui

nici uh mare istoric 
in strinsă dependentă 
de ideile sale caracte
ristice. este conside
rată drept o verigă de 
legătură între isto
rismul romantic pa
șoptist și școala cri
tică de la sfirșitul 
secolului trecut. Dar 
dacă marii istorici 
ai epocii s-au apro
piat numai temporar 
de Junimea, mărturi
sind astfel doar par-

ai zuB: Junimea.
Implicații istoriografice

Departe de a fi un 
aspect secundar al ac
tivității general-cultu- 
rale desfășurată în ca
drul Junimii, studiul 
istoriei și perspectiva 
istoristă caracterizează 
preocupările celei mai 
mari și mai importan
te părți din membrii 
săi, nu numai istorici 
de profesie. ci și 
scriitori, profesori, 
avocati. intelectuali de 
diferite formații și cu 
diferite orientări. Stu
diul meticulos și sis
tematic al cercetătoru
lui ieșean, bazat pe o 
mare cantitate de- in
formație. demonstrea
ză că toate marile pro
bleme ale istoriei și 
îndeosebi ale istoriei 
naționale s-au reflec-

rilor voievozi studiate 
în legătură cu lup
ta necurmată pentru 
menținerea neatirnării 
(Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul), re
voluția de la 1821, 
războiul pentru inde
pendență etc. Juni
miștii nu erau, desi
gur, primii care își 
puseseră aceste pro
bleme; ei nu fac decit 
să continue o preocu
pare a generației an
terioare. ilustrată in 
domeniul istoriei de 
Kogălniceanu și Băl
cescu, pe o linie pro
prie, diferită de cea a 
unui Hasdeu de pildă, 
dar nu mai puțin în
dreptățită și mai puțin 
necesară. Pe drept 
euvint autorul pune

Alecsandri și a Iul E- 
minescu.

O întinsă analiză 
este consacrată „pro
blemelor de metodă și 
teorie istorică", evi
dențiind noutatea me
todologică a unor cer
cetări întreprinse de 
istoricii din cercul 
Junimii, interesul pen
tru problemele de is
torie economică, juri
dică și culturală, pre
ocuparea pentru as
pectele teoretice și 
interdisciplinare ale 
istoriei, înțeleasă ca 
cea mai largă formă 
de studiere a indivi
dualității și geniului 
unui popor. în acest 
fel se poate înțelege 
de ce Junimea, care 
nu a format totuși

țlal afinități cu ideila 
junimiste (Xenopol, 
Iorga, Bogdan, On- 
ciul), marii scriitori ai 
grupării din perioada 
ei de glorie sint toc
mai cei a căror operă 
se caracterizează prin 
dimensiunea ei istori
că, prin preocuparea 

. constantă pentru pă
trunderea și înțelege
rea trecutului poporu
lui nostru : Emmescu, 
Slavici și, pe un alt 
plan, reprezentînd toc
mai legătura cu gene
rația pașoptistă, V. 
Alecsandri. Așa cum 

■ sugerează în citeva 
rînduri autorul, fără 
să-și dezvolte din pă
cate ideea intr-un ca
pitol mai amplu, scri
itorul reprezentativ al

acestei tendințe și cel 
care determină in 
bună măsură preocu
pările junimiștilor din 
epoca de început pen
tru aspectele esențiale 
ale istoriei românilor 
este tocmai Eminescu. 
Interesul său deosebit 
pentru trecutul nostru 
istoric, pentru istorie 
In general, poezia sa 
crescută dintr-o pro
fundă viziune istorică 
a umanității determi
nă nu numai dezba
teri și polemici cu ca
racter istoric in sinul 
Cenaclului (cunoscute 
din amintirile lui Ne- 
gruzzi și Panu), ci o 
adevărată preocupare, 
o stare de spirit ferti
lă și activă care a in
fluențat direct, într-un 
Tdr’sau" irt'"âituj, În
treaga grupare ie
șeană.

Studiul lui Al. Zub 
nu restituie Junimii 
numai una din dimen
siunile sale importan
te, stabilindu-i cu o- 
biectivitate meritele și 
limitele în promova
rea cercetării istorice 
de la sfirșitul secolului 
al XIX-lea și — prin 
revista „Convorbiri li
terare" — de la începu
tul.secolului nostru, ci 
demonstrează cu stră
lucire încă o linie de 
continuitate în dezvol
tarea culturii româ
nești din secolul tre
cut, arătind că, in po
fida unor limite ine
rente manifestate în 
lucrările unora dintre 
membrii ei, spiritul 
istorismului pașoptist 
își găsește în cercul 
junimist adevărați con
tinuatori.

Mircea 
ANGHELESCU

„ROMÂNIA-FILM1' prezintă :

„OASPEȚI DE SEARĂ"
O producție a Casei de filme 5

Scenariul : Alexandru Șiperco ; regia : Gheorghe Turcu ; imaginea : Ion Anton ; mu
zica : Tiberiu Olah ; montajul : Adina Georgescu-Obrocea ; sunetul : ing. Francisc Koos ; de
coruri : arh. Radu Călinescu ; costume : Neli Merola.

în distribuție : Ion Caramitru, Ștefan Radof, Tricy Abramovici, Traian Stănescu, Mdrta 
Bdlint, Emanoil Petruț, Ileana Popovici, Ovidiu luliu Moldovan, Mircea Veroiu, Alexandru 
Lungu, Paula Chiuaru, Constantin Sasu. x

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București". ,

derile și instituțiile hușene. Fondu
rile realizate au fost depuse în 
Contul 1977. (Crăciun Lăluci). • 
V1LCEA. La muzeul județean a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
sub genericul „Independența — cu

cerire istorică a poporului român". 
Sint prezentate documente origi
nale legate de desfășurarea războ
iului de la 1877, brevete și ordine 
ale unor ostași vîlceni distinși pe 
cîmpiile de luptă, costume de do
robanți. alte exponate de mare 
valoare istorică. în 20 de localități 
din județ au fost organizate sim
pozioane pe tema : „1907 — anul

marilor răscoale țărănești". (Ion 
Stanciu). • GALAȚI. Pe scena 
Teatrului muzical „N. Leonard" 
din Galati s-a desfășurat un 
spectacol reunind cele mai bune 
formații din județ, participante la 
faza de masă a Festivalului „Cin
tarea României", fază care pe cu
prinsul județului Galati a adus Ia

Manifestări dedicate 
centenarului independente!

Ieri a avut loc la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia simpozionul „Centenarul inde
pendentei de stat a României", 
organizat sub egida Cabinetului pen
tru activitate ideologică și politico- 
educativă al municipiului București, 
la care au participat peste 450 de 
profesori care predau istoria si știin
țele sociale în învătămîntul liceal gl 
de cultură generală. In cadrul sim
pozionului, istorici, cadre didactice 
din învătămîntul superior si cerce
tători au susținut un mare număr de 
comunicări, în legătură cu multiplele 
aspecte ale luptei poporului nostru 
pentru cucerirea independentei na
ționale, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate In 
România. (D. Tircob).

★

Pe agenda manifestărilor organiza
te In județul Dîmbovița în intimpi- 
narea aniversării centenarului inde
pendenței de stat a României 
se înscrie și sesiunea de co
municări științifice avînd'- ca 'temă 
„Lupta poporului nostru pentru 
libertate și independență. în decursul 
istoriei", organizată la Casa de cul
tură a sindicatelor din Tîrgoviște. A- 
celuiași eveniment i-au fost dedicate 
simpozioane, mese rotunde, gale de 

-filme, fhontaje și recitaluri de versuri 
patriotice, reunite sub genericul „Eroi 
au fost, eroi sînt încă", precum gi 
expoziții documentare intitulate „Pa
gini de vitejie din istoria luptei pen
tru independență", vernisate în așe
zăminte culturale, școli și cluburi din 
peste 20 de localități ale județului. 
(Agerpres).

rampă peste 2 000 de formații artis
tice. in aproape 7 000 de specta
cole. în aceeași zi. formațiile ar
tistice pionierești situate pe locu
rile fruntașe în etapa județeană a 
Festivalului au prezentat la Sala 
sporturilor din . Galati spectacolul 
intitulat „în gîrtd și faptă cu tara". 
(Dan Plăeșu).
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CONTUL OMENIEI Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Continuă să ne sosească din întreaga țară — de la re
porterii, corespondenfii și cititorii „Scînteii" — noi și noi 
mărturii ale solidarității umane, expresii impresionante ale 
înaltei conștiințe civice a poporului nostru.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de Ia întreprinderea de autoturis
me din Pitești subscriu în contul o- 
meniei peste 10 000 000 lei. La rin- 
dul lor, muncitoarele de la între
prinderea de textile din aceeași loca
litate contribuie cu 3 300 000 lei.

• Angajați! de la întreprinderea 
„Unio“ — Satu Mare contribuie la 
contul 1977 cu o parte din retribuția 
lor, în sumă de 6 300 000 lei.

• Lucrătorii de la întreprinderea 
de construcții și montaje siderurgice 
Galați donează 4 500 000 lei, repre- 
zentînd o parte din retribuție.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Combinatul chimic din Rîm- 
nicu Vîlcea au hotărît să depună în 
Contul 1977, în fiecare lună din acest 
an valoarea retribuției pe o zi, ceea 
ce reprezintă o sumă de peste 
3 800 000 lei.

• Angajate plenar în opera de re
construcție, de îndepărtare grabnică 
a urmărilor cutremurului, milioanele 
de femei de pe întreg 
triei își aduc în egală 
tribuția la ajutorarea 
niștrate. în numeroase 
bane și rurale s-au 
aceste zile, expoziții cu vinzare de 
obiecte de artizapat și artă popu
lară realizate de femei, sumele în
casate fiind alocate fondului ome
niei și solidarității. Se estimează că 
pe această cale, precum și prin ini
țierea altor acțiuni, Consiliul Na
țional al Femeilor, comitetele și co
misiile femeilor vor depune în 
„Contul 1977“ suma de 2 milioa
ne lei.

• Cadrele de conducere de la în
treprinderea poligrafică „Banat" din 
Timișoara au hotărît să depună în 
„Contul omeniei" retribuția pe o lună, 
iar ceilalți angajați retribuția pe cite 
10 zile.

• Lucrătorii Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Drobeta-Tur- 
nu Șeverin au hotărît să contribuie 
la contul solidarității cu 1 831 000 lei, 
reprezentînd o parte din retribuția 
lunară pină la sfîrșitul anului, iar 
angajații de la complexul C.F.R., din 
aceeași localitate — cu 972 200 lei.

• Muncitoarele întreprinderii de 
confecții din Craiova au depus în 
contul omeniei suma de 134 403 lei și 
vor dona in fiecare lună, 
sfirșitul anului, o parte din 
ție.

• Angajații de la spitalul 
muna Gurahonț au hotărît să contri
buie la contul omeniei cu suma de 
160 000 lei, reprezentînd retribuția pe 
o zi pe fiecare lună pînă la sfîrșitul 
anului.

• Mineri, sondori și geologi de la 
întreprinderea de prospecțiuni și ex
plorări geologice din Baia Marc au 
depus în contul de ajutorare gratifi- 
cațiile pe 1976, însumînd 205 000 lei.

• Lucrătorii de la I.T.A. București 
— se spune într-o telegramă primită 
la redacție — au hotărît să depună 
în contul omeniei suma de 2 350 000 
lei, reprezentînd gratificațiile pe anul 
1976, precum și contribuția benevolă 
personală a angajatilor.

• De la Depoul de locomotive 
C.F.R. București călători sîntem in
formați că mecanici de locomotivă, 
mecanici ajutori, lucrătorii din secto
rul de reparații locomotive si auto
motoare, precum și alți angajați con
tribuie cu 1 008 000 lei in contai 1977.

• Lucrătorii sanitari din județul 
Dolj — ni se comunică într-o scri
soare — au hotărît să depună lunar 
în contul omeniei, pină la sfîrșitul 
anului, retribuția unei zile de muncă, 
suma totală fiind de 4 134 000 lei.

• Animați de aceleași nobile sen
timente, angajații Direcției generale 
pentru agricultură și industria ali
mentară a județului Argeș și cei ai 
unităților subordonate au hotărit să 
doneze din gratificații. din retribuția 
lunară și prin depuneri personale, 
peste 1 900 000 lei.

cuprinsul pa- 
măsură con- 

familiilor si- 
localitâți ur- 
organizat, in

pină la 
retribu-
din co-

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de osii șl 
boghiuri din Balș au hotărît să de
pună in „contul 1977“ suma 
2 300 000 lei, reprezentînd o parte 
retribuție pe mai multe luni.

• Locuitorii din comuna Corod, ju
dețul Galați, contribuie la fondul so
lidarității cu suma de peste 270 000 
lei, rezultați din donațiile făcute de • 
membrii cooperatori, de mecaniza
tori, cadre didactice, elevi ți angajați 
din comună. La rîndul lor, coopera
torii din comuna Braniștea, același 
județ, participă la fondul de ajutora
re cu suma de peste 31 000 lei, la 
care se adaugă 5 000 kg grîu, 5 000 
kg porumb, 1 100 litri lapte, 300 kg 
came de porc și alte produse.

• Locuitorii din comuna Miercurea 
Sibiului au hotărît să depună în 
„Contul 1977“ aproape 550 000 lei.

• Din comuna Codăești, județul 
Vaslui, primim vestea că țăranii coo
peratori de aici au hotărit să contri
buie la „Contul 1977“ cu peste 200 000 
lei din retribuția unor norme de 
muncă, precum și cu 30 000 kg po
rumb, 10 000 kg grîu, 10 000 kg car
tofi și alte produse.

• Angajații de la Spitalul Drăgă- 
nești-Olt contribuie la „Contul 1977“

de 
din

cu gratificația pe anul 1976. la care 
medicii adaugă și retribuția pe o 
lună, iar ceilalți lucrători — retribu
ția pe cite o jumătate de lună.

• Pină in prezent, țăranii coopera
tori din comuna Smeeni. județul Bu
zău, au depus în contul omeniei 
80 300 lei, iar cei din Vilcelele — 
80 000 lei.

• Cititorul nostru Mircea Dornea- 
nu ne anunță că tinerii de Ia I.M. 
Comărfești, județul Bacău, vor depu
ne în contul omeniei retribuția pe o 
zi de muncă în fiecare lună, pînă la 
sfirșitul anului.

• încasările în sumă de 240 000 lei 
realizate pînă acum la spectacolele 
teatrului „Mihai Eminescu" și for
mației „Rapsozii Botoșanilor", pre
cum și ale formațiilor artistice de 
amatori din Botoșani au fost depuse 
în „Contul 1977".

• Artiștii teatrului „Alexandru 
Davila" din Pitești vor organiza su
plimentar 15 spectacole cu piesele a- 
flate în repertoriu, precum și o serie 
de concerte de muzică ușoară și 
populară, ale căror încasări vor fi 
depuse integral în contul omeniei.

• Ansamblul folcloric „Țara Oa
șului" din Satu Mare — alcătuit din 
formația instrumentală a consiliului 
județean al sindicatelor și formația 
de dansatori oșeni de la întreprin
derea de transporturi auto — a de
pus in contul omeniei o primă sumă 
de 10 000 lei provenită din încasările 
de la două spectacole.

Nobila solidaritate
însemnări despre expoziția de la galeriile „Orizont**

Cu începere de du
minică. galeriile „Ori
zont" de pe bulevar
dul Magheru găzdu
iesc o expoziție ieșită 
din cadrul obișnuitu
lui. într-o amplă des
fășurare sint prezen
tate lucrări de pictu
ră, grafică, piese de 
sculptură pentru inte- 

• rior. Nu este însă 
ceea ce s-ar putea 
chema o expoziție de 
grup, ci una colectivă, 
reunind stiluri, teh
nici, surse de inspira
ție. diverse, caracteris
tice participanților, 
personalități distinc
te ale artei noastre 
plastice. Expoziția cu
prinde donații făcute 
de artiștii plastici 
bucureșteni, ale cărei 
beneficii rezultate din 
vitftări se vor adăuga 
Contului omeniei.

Am parcurs expozi
ția incă în ziua des
chiderii. Ceea ce am 
remarcat atunci — și 
continuă să se releve 
ca fapt de inaltă ținu
tă etică — este, pe 
lingă unanima parti- 
ciffare a plasticieni- 
lor, generozitatea cu 
oare, ej au extras din 
lucrările aflate în ate
liere ceea ce era mai 
reprezentativ pentru 
procesul creator al 
fiecăruia, mai valoros 
și mai definitoriu 
pentru propria perso
nalitate.

Cum era de aștep
tat. partea cea mai 
masiv reprezentată în 
expoziție este pictu- 

Au fost donate 
foarte multe 
de cunoscuți

ra. 
flori, 
flori, 
pictori ca Ion Pacea,

Excelentă,
In numele

să mulțumesc . _ ...
mesajul cald de felicitări și bune urări adresate cu ocazia Zilei Republicii, 
împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte in anii ce vin.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre urări de 
sănătate, iar poporului român bunăstare și fericire.

SHRI B. D. JATTI
Președinte interimar 
al Republicii India

guvernului poporului indian și al meu personal, doresc 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului român pentru

Marți după-amiază a sosit în Capi
tală dr. R. A. Adeleye. ministrul in
dustriilor din Republica Federală 
Nigeria, trimis special al șefului sta
tului nigerian. Oaspetele este însoțit 
de F. Y. țlmmanuel. ministru adjunct 
Ia cabinetul șefului statului nigerian și 
H. O. Monu, ambasador în Ministe
rul de Externe nigerian.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
Oaspeții au fost salutați de Gheorghe

Oprea, viceprim-ministru al 
nului. Cornel Pacoste, adjunct 
nistrului afacerilor externe, 
pia Solomonescu, secretar de __
Ministerul Sănătății, de alte persoane 
Oficiale.

Au fost de față Luke Salisu Momo- 
du Osobase, ambasadorul Republicii 
Federale Nigeria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

guver- 
al mi- 
Olim- 

stat la

Ministrul afacerilor externe al R. P. Polone
va face o vizită oficială in țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al Repu-

blicii Populare Polone. Emil Woj- 
taszek. va efectua, in curind, o vi
zită oficială de prietenie în 
nia.

Româ-

din Capitală
Traian Brădean, Mi- 
caela Eleutheriade, 
Ion Grigore și alții. 
Ochiul căutătorului de 
frumos nu putea să 
nu se oprească asu
pra micului, dar atit 
de grăitorului' tablou 
aparținind lui Corne- 
liu Baba, lucrare în
rudită cu Anemonele 
lui Luchian. Au fost, 
dăruite peisaje și am 
notat, din fuga conde
iului, lucrări aparți
nind unor artiști ca 
Vasile Celmare, Ion 
Nicodim, Gheorghe 
Spiridon, Ligia Maco- 
vei, Brăduț Covaliu. 
în rîndul sculpturilor 
au fost expuse lucrări 
de Ion Irimescu, Ovi- 
diu Maitec, Gheorghe 
Apostu, Boris Cara- 
gea, Ioana Casargian. 
Piese în bronz. în 
marmură, în lemn, 
mici statuete adecva
te interioarelor. Sec
țiunea de grafică în
mănunchează reali
zări purtind semnă
turi ale unor autori 
cum sint Mac Con- 
stantinescu, Iulian O- 
lariu, Octav Grigores- 
cu, Viorel Mărgineanu. 
Qa _ și pictorii, grafi- 
Ciehii' prezintă lucrări 
înfățișînd rdâlităti 
contemporane ale 
României, chipuri de 
muncitori și țărani, 
portrete de copii.

Solicitînd organiza
torilor unele date de 
ordin statistic privi
toare la 
aflat că 
te circa 
evaluate 
lion de lei.
dintre acestea au fost 
dăruite pentru înfru-

expoziție am 
au fost dona-

700 lucrări, 
la peste 1 mi- 

O parte

musețarea apartamen
telor noi date în folo
sință celor rămași 
fără locuință în urma 
cutremurului. Cele 
expuse pentru vinzare 
se împrospătează, ex
poziția schimbindu-și, 
astfel, configurația de 
la o zi la alta, fiecare 
nou tablou vîndut în- 
semnind o contribuție 
Ia participarea națio
nală pentru vindeca
rea rănilor seismului.

Gestul oolectiv, de 
înalt sens umanitar și 
civic. al artiștilor 
plastici nu este, desi
gur, un fapt singular 
■în lumea oamenilor de 
artă. Pentru realiza
rea de fonduri care 
să vină în ajutorul 
țării, muzicienii orga
nizează concerte, tea
trele își depun la 
Contul omeniei înca
sările realizate din 
spectacole extraordi
nare, scriitorii renunță 
în favoarea aceluiași 
Cont al omeniei la 

■părți ale drepturilor 
de autor, ansambluri 
aflate in turnee peste 
hotare au prezentat 
spectacole speciale 
pentru rțfelizare'a' dd 
fonduri destinate con
tului 1977. în toate a- 
ceste gesturi se regă
sesc sufletul și ome
nia poporului nostru, 
înaltul umanism ce 
caracterizează orin- 
duirea noastră socia
listă, legătura indiso
lubilă a omului de 
carte și de artă cu 
bucuriile și suferințe
le poporului.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Noi expresii ale sprijinului oferit României de organizații, 
cetățeni din

Ministerul de Externe al Republi
cii San Marino face cunoscut faptul 
că s-a aprobat donarea sumei de 20 
de milioane de lire italiene în semn 
de solidaritate cu poporul român. în 
același timp, s-a anunțat că în San 
Marino a fost constituit, la nivel na
țional, un comitet de ajutorare a sir 
nistraților cutremurului din țara 
noastră.

Știri despre noi ajutoare ne-au 
sosit și din Italia. între donatori se 
numără firmele Telexco, Angelo 
Magri și Metralli Industriali — cite 
1 milion lire italiene ; firma Ornez 
— 1 000 dolari și firmele Gamba,
Fiorito și Magrati Giorgio — cite 
500 000 de lire. Conducerea firmei 
G.G.R. Milano a anunțat că va asi- _______ __
gura piese de schimb și utilaje pen- ' din S.U.A. au lansat un 
tru instalațiile livrate de firmă unor “ 
întreprinderi româneșfl -avariate de 
seism.

Societatea europeană de semințe 
din Massa Lombarda a informat că 
pune la dispoziția agriculturii noas
tre o sută unități de semințe 
germe genetice de sfeclă de 
• Firma olandeză Oxide a 
10 000 dolari, iar firmele Pigt 
Jomo și Ipko — cite 5 000 
olandezi ; firma Van de Laar 
de florini ; firmele Polak, Schreuder 
Sport, De Jong și Okkerse — cîte 
1 000' florini. La rîndul ei, firma 
Anker Kolen oferă un aparat Rank 
xerox și alte utilaje.

De asemenea, au mai fost primite 
contribuții din partea unor firme

Noi fapte vin să dea expresie so
lidarității largi internaționale cu 
eforturile poporului român pentru 
înlăturarea cit mai grabnică a con
secințelor seismului din noaptea de 
4 martie.

Din Republica Democrată Ger
mană aflăm că — in afara ajutoru
lui acordat de guvern, de Societatea 
de Cruce Roșie, Federația sindicate
lor libere germane a comunicat că 
va trimite îmbrăcăminte, alimente și 
alte produse în valoare de cinci mi
lioane mărci.

Numeroși oameni ai muncii au ți
nut să contribuie personal la ajuto
rarea populației sinistrate din țara 
noastră. Astfel, muncitori de la 
Combinatul Mansfeld și de la Com
binatul de porțelan Kolditz, colecti
vul spitalului din Kaulsdorf, profe
sorii și elevii liceului „Robert 
Uhrig" din Berlin, ai liceului poli
tehnic „Karl Marx" din Planen au 
donat diferite sume de bani.

în Austria continuă acțiunea de 
colectare de fonduri și bunuri pen
tru reconstrucție și pentru cei ce au 
avut de suferit de pe urma cutre
murului. Pină la această dată, Cru
cea Roșie a strins suma de 1,5 mili
oane șilingi, iar Biserica evanghelică 
250 000 de șilingi. Primăria localită
ții Obervast a oferit 10 000 de șilingi; 
Uniunea foștilor luptători austrieci 
din Spania — 5 000 de șilingi, iar 
profesorul Tiberiu Lichffuss, de ori
gine română, a trimis diverse medi- 
oamente.

diferite țări
din S.U.A. și persoane particulare, 
între care firmele B. A. P. Distri
buting. Enterprise Metal Corporation, 
Vitreous International Trading, In
dustrial Components inc„ General 
Glass Imports, Southwestern Trading 
Co.. Peer Bearing Company. Imports 
Associates, Staple Cotton Coopera
tive Association. Domino. Irving 
Trust Company, Soundergn — cite 
1 000 dolari fiecare. Au făcut donații 
de cite 500 de dolari medicii A. Oha- 
nian. Herbert Rota. loan Metianu și 
Alexander Bădin. S-au primit, 
odată, diferite sume de bani și 
partea altor cetățeni americani.

în urma vizitei făcute în

tot- 
din

ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a proclamării Republicii Islamice 
Pakistan. îmi este deosebit de plăcut să vă transmit. în numele guvernului, 
poporului român și al meu personal, sincere felicitări și calde urări de 
sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru 
poporul prieten pakistanez.

Poporul român salută cu satisfacție realizările obținute de poporul 
prieten al Republicii Islamice Pakistan în dezvoltarea de sine stătătoare a 
patriei sale pe calea progresului economic și social.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima deplina satisfacție față de cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan, 
precum și convingerea fermă că ele corespund întru totul intereselor popoarelor 
noastre, cauzei păcii. înțelegerii între popoare și' instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

Prim-ministru al Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării Republicii Islamice Pakistan 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului prieten pakistanez succese tot mai mari pe 
calea progresului și prosperității țării.

Am deplina convingere că prietenia și colaborarea dintre țările și 
guvernele noastre se vor

«

mono- 
zahăr, 
donat 

Klărcs, 
florini 

— 2 000

țara 
noastră, după seism, reprezentanții 
Consiliului Mondial al Bisericilor 

nou apel 
către populație pentru depunerea 
de „fonduri in favoarea sinistraților 
români.

Noi mărturii ale solidarității cu 
poporul nostru am primit și din 
R. F. Germania. Astfel, firmele 
Gustov Mader și Sairex au donat 
cite 5 000 mărci vest-germane, iar 
firma Linde-Mucneh s-a oferit să 
livreze piese și utilaje pentru insta
lații livrate în România și eventual 
avariate de cutremur.

Uniunea sindicatelor din industria 
alimentară, hoteluri și restaurante 
din această țară a acordat, la 
dul său, un ajutor în valoare 
2 000 de mărci.

Contribuții au fost primite și 
partea firmei grecești Panombel

rin- 
de

din 
Ave

• ALPINISM IN CON
DIȚII INEDITE. ° n<>uă eK- 
pediție de cucerire a celui mai 
înalt vîrf din lume, Everest 
(8 848 m), din masivul Chomo
lungma, e®te pregătită în Aus
tria. Condițiile in care urmează 
a se desfășura ascensiunea fac 
ca această expediție să se deo
sebească de toate celelalte ante
rioare: alpiniștii vor străbate di
ficilul traseu fără obișnuitele 
măști de oxigen, folosite la atari 
înălțimi. O echipă de medici îi 
va însoți și va cerceta reacțiile 
organismului uman In condițiile 
solicitării fizice extreme la mare 
altitudine. în fine, doi dintre 
participanți vor efectua o cobo- 
rîre cu cîte un delta-plan (apa
rat individual de zbor, pe prin
cipiul planorului), de la 8 000

metri altitudine pînă la tabăra 
de bază.

• INFORMATICA Șl 
FILOZOFIA. L® Universita
tea din Roma a avut loc, re
cent, un simpozion internațio
nal, cu participarea unor spe
cialiști în istoria culturii, ling
vistică și informatică, care au 
dezbătut o temă inedită : con
tribuția pe care tehnica compu
terelor o poate aduce la eluci
darea unor texte filozofice 
vechi. Participant» și-au expri
mat convingerea că analiza, pe 
baza folosirii computerelor, a 
limbajului filozofic constituie 

' un instrument foarte util pen
tru o lectură mai aprofundată 
din punct de vedere științific 
a textelor și, totodată, mai 
corectă din punct de vedere fi

lologic. Deosebit de elocventă 
în acest sens s-a dovedit inter
pretarea, pe baza computerului, 
a „Discursului asupra metodei" 
de Descartes. Analiza lexicului 
cartesian și a relațiilor pe care 
acesta le exprimă au pus in 
evidență laturi noi, proiectind 
lumină asupra unor unghiuri 
de vedere inedite în înțelegerea 
acestui text clasic al istoriogra
fiei fțlozofice.

® UN NOU TIP DE 
FIBRE SINTETICE, denu’ 
mite „Iambolea", produse de 
combinatul „Dimitar Dimov", 
din Iambol (Bulgaria), se dis
tinge printr-o ridicată rezisten
ță la rupere și îndoire, la in
fluența luminii și căldurii. Con
fecțiile produse din aceste fibre 
nu-și pierd forma la călcat sau

Cronica
Marți a părăsit Capitala delegația 

condusă de Garba Sidikou, ministrul 
culturii, sporturilor și tineretului din 
Republica Niger, care a efectuat o 
vizită in țara noastră.

La plecare, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Ion Traian Ștefă- 
nescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, geperal-locotenent Marin 
Dragnea. președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, de reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Islamice Pakistan 
aniversare 
— Institutul 
culturale 
marți în 
turală.

a XXI-a 
a proclamării republicii 

român pentru relațiile 
cu străinătatea a organizat 
Capitală o manifestare cul-

zilei t

în deschiderea manifestării, 
tul Ion Puțlrielu a prezentat 
sii de călătorie din Pakistan, rele- 
vind, totodată, aspecte ale colaboră
rii pe multiple planuri existente între 
România și Pakistan.

A urmat o gală de filme documen
tare. producție a studiourilor pakis
taneze.

Au participat loan Botar. secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ligii de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, un numeros pu
blic. ,

Au fost prezenți S. A. Moid, am
basadorul Republicii 
tan la Bucureș'ti. și 
basadei.

ziaris- 
impre-

Islamice Pakis- 
membri ai am-

(Agerpres)

De la Ministerul Sănâtdtii
De la Ministerul Sănătății aflăm 

că, in vederea suplinirii activității 
unor unități sanitare calamitate din 
Capitală, s-au luat măsuri pentru 
asigurarea asistenței medicale de ur
gență în alte edificii sanitare de 
specialitate. începînd de miercuri, 
asistenta medicală de urgentă in mu
nicipiul București va fi acordată 
astfel : de Spitalul militar > central, 
care asigură urgentele -de chirurgie 
pentru sectorul 7, ortopedie pentru 
sectoarele 5 și 7, neurochirurgie pen
tru sectorul 7, O.R.L. și oftalmologie 
pentru sectoarele 6 
nic 23 August. în 
chirurgie, interne 
Spitalul Caritas — 
și boli 
Brîncovenesc 
și interne ; Spitalul Colțea — inter
ne, boli cardiovasculare. O.R.L. (pen
tru sectoarele 1, 2 și 7), 
logie. (pentru sectoarele 4, 
Spitalul Carol Davila și 
Cantacuzino — chirurgie și 
Spitalul Fundeni — boli cardiovascu
lare, chirurgie, urologie (pentru sec
toarele 1. 2, 3 și 8) și interne; Spitalul 
Gh. Marinescu — neurochirurgie,

și 8; Spitalul cli- 
specialitățile de 
și neurologie ; 

chirurgie, interne 
cardiovasculare ; Spitalul 

chirurgie, ortopedie

oftalmo- 
5 și 7) ;
Spitalul 

interne ;

instituții, "firme și
■f

— 100 000 de drahme, precum și a 
unor cetățeni, intre care Iconomidon
— 5 000 de drahme. Savas Sotiropou- 
los — 3 000 drahme, Dei Xilourghion 
și Takis Mantzos — cite 2 000 de 
drahme.

în contul deschis de Asociația de 
prietenie Finlanda—România, în be
neficiul sinistraților. au mai depus 
între alții Uniunea ziariștilor finlan
dezi — 1 000 mărci finlandeze ; Ele 
Alenius, președintele Uniunii De
mocrate a Poporului Finlandez 
(S.K.D.L.) — 500 de mărci finlandeze, 
iar trei pictori din Laponia auxjfe- 
rit cite un tablou pentru expoziția 
cu vinzare ce se va organiza la Hel
sinki in favoarea celor care au avut 
de suferit de pe urma seismului.

Casa de Economii și Pensii dirt 
Belgia a hotărît să acorde un ajutor 
pentru sinistrați în valoare de 300 000 
de franci belgieni. Asociația far
maciștilor S.O.S. Pro-Gentes Per 
Gentes a oferit și ea diferite medi
camente.

Din Tel-Avîv am fost informați că 
Orchestra Radioteleviziunii ișraelie- 
ne. cu concursul dirijorului american 
Lukas Foss și al violonistei Silvia 
Marcovici, a organizat 
pentru sinistrați.

Mai multi cetățeni 
originari din România, 
nații. între aceștia se numără Haim 
Maior — 1 000 dolari, Leon Bone — 
200 dolari și Samuel Zisu — 150 
dolari.

un concert

venezueleni, 
au făcut do-

întări necontenit, în toate domeniile de activitate.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

psihiatrie și neurologie (pentru toată 
Capitala) ; Spitalul de fonoaudiolo- 
gie și chirurgie funcțională O.R.L. 
asigură urgențele pe sectoarele 4. 5, 
6 și 8 ; Spitalul de oftalmologie (str. 
Cosmonauților) — urgențele de spe
cialitate — sectoarele 1, 2 și 3, pre
cum și pentru copiii din. București ; 
Spitalul central de copii — urgențele 
medieo-chinurgioale pe Capitală/—in 
chirurgie,.ortopedie și O.R,L. ; Spi
talul Panduri — urgentele urologice 
(pentru sectoarele 4, 5. 6 și 7).

Urgentele de stomatologie vor fi 
asigurate astfel: pentru sectorul 1 de 
centrul stomatologic din str. Gari
baldi nr. 20 ; sectorul 2 de centrul 
din șos. Ștefan cel Mare, sectorul 3 
de centrul din str. Avrig nr. 9—19, 
sectorul 4 de Policlinica Vitan. sec
torul 5 de Policlinica Bucur, sectorul 
6 de Policlinica din Calea Victoriei 
nr. 1—5, sectorul 7 de policlinicile 
de pe str. Știrbei Vodă nr. 132 și str. 
Pravăț nr. 12 (Drumul Taberei), sec
torul 8 de Policlinica din bd. Duca 
nr. 10—22 și centrul 
nr. 15.

Asistenta medicală 
urgență a mamei și 
acordă : pentru obstetrică și gineco
logie — in toate s-ecțiile de speciali
tate din București: pentru pediatrie 
— în spitalele și secțiile care si an
terior au servit populația din sec
toarele 1, 3. 4. 5, 6, 7 și 8. Asistența 
in sectorul 2 este asigurată de Spi
talul de copii Emilia Irza.

Spitalul clinic de urgență, afectat 
de cutremur și evacuat, funcționează 
provizoriu, cu număr redus de paturi, 
la Spitalul militar central — cu sec
ția de chirurgie, la Spitalul C.F.R. 
nr. 2 și la Spitalul Colentină cu’ sec
ția interne.

din str. Pajurei

curentă și de 
copilului se

(Agerpres)

La mai puțin de 
nouă ani după ce po
porul pakistanez obți
nuse, sub conducerea 
lui Mohammad Aii 
Jinnah. independența 
națională (14 august 
1947), o nouă dată me
morabilă a fost înscri
să în istoria țării — 
23 martie 1956 — cînd 
tînărul stat s-a pro
clamat republică. In 
fața poporului pakis
tanez s-au deschis o- 
rizonturi largi. Resur
sele naționale, mate
riale și umane au fost 
puse in slujba lichidă- 

. rii înapoierii moșteni
te de la îndelungata 
stăpinire colonială, 
realizării unor trans
formări înnoitoare pe 
plan social și eco
nomic.

In vederea împlini
rii acestor mari obiec
tive s-a trecut, mai a- 
les după venirea la 
putere a Partidului 
Poporului, condus de 
Zulfikar Aii Bhutto, la 
aplicarea unor măsuri 
ferme de înlocuire a 
anacronîbelor rindtiieli 
semifeudale, de făuri
re a unei societăți mo
derne. bazată pe o e- 
conomie diversificată. 
A fost, astfel, pus în 
practică un amplu 
program de naționali
zare a principalelor 
ramuri industriale, ca 
și a societăților finan
ciare. bancare, mariti
me și de asigurări, pa
ralel cu o reformă a- 
grară de amploare, 
preconizată a se reali
za în mai multe eta
pe. Crearea unui pu
ternic sector de stat a 
făcut 
carea 
tualul 
tare

rația solemnă comu
nă româno-pakistane- 
ză. celelalte documen
te și acorduri. încheia
te cu aceste prilejuri 
oferă un cadru juridi- 
co-politic trainic în 
vederea lărgirii conti
nue a colaborării re
ciproc avantajoase. în 
cele mai diferite sec
toare de activitate.

Proiectele în acest 
sens prevăd un șir de 
acțiuni de cooperare 
in asemenea domenii 
importante cum ar fi 
extracția și prelucra
rea petrolului, inclusiv 
construirea in comun a 
unei rafinării la Ca- 
rachi, industria chimi
că, construcțiile de 
mașini ; totodată, 
schimburile comercia
le urmează să de
pășească în 1980 e- 
chivalentul a 100 mi
lioane de dolari. Cele 
două țări colaborează, 
de asemenea, priete
nește pe terenul vie
ții internaționale, la 
O.N.U., in cadrul 
„Grupului celor 77",

posibilă planifi- 
economică. ac- 
plan de dezvol- 

(1976—1981) ur-

mărind ca obiective 
primordiale acoperirea 
necesităților țării din 
producție proprie în 
ce privește otelul, ce
realele și îngrășămin- 
tele chimice. Zăcămin
tele de petrol și gaze, 
descoperite recent în 
Punjab, sint apreciate 
ca suficiente pentru 
satisfacerea consumu
lui intern pe cel pu
țin 10 ani. Pe măsură 
ce procesul industria
lizării avansează, con
tribuția agriculturii la 
produsul național brut 
este proporțional mai 
mică — in anul fiscal 
1975—1976 a ajuns la 
33,8 la sută — față de 
partea provenind din 
industrie, care crește 
an de an. Semnifica
tiv în pcest sens este 
și faptul că produsele 
manufacturate au în
ceput să ocupe o pon
dere tot mai importan
tă în cadrul exportu
lui tării. Roadele a- 
cestei politici de dez
voltare economică și 
socială au fost valida- _________
te de bbbbruT-ț3âkiStaJ 'ca ț;i' 'îh alte foruri

■ , milițînd, pentru demo- 
-r—etatizarea relațiilor în- 
tnanifeștaț tre state, pentru lichi- 

. darea decalajelor eco
nomice. pentru accele
rarea progresului și > 
sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare, 
pentru o nouă ordine 
economică si politică 
mondială.

Corespunzind inte
reselor reciproce, un 
asemenea curs se în
scrie, în același timp, 
ca o contribuție de 
seamă la cauza gene
rală a păcii, progresu
lui și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

nez’ care, la recente
le alegeri pm-lamenta- 
re. și-a i 
masiv sprijinul 'față 
de Partidul Poporului, 

între România și 
Pakistan s-au dezvol
tat. de-a lungul ani
lor, relații multilatera
le de strînsă prietenie 
și colaborare, un rol 
hotărîtor în această 
direcție revenind întil- 
nirilor din 1973 și 1975 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
premierul Zulfikar Aii 
Bhutto, desfășurate în
totdeauna într-o am
biantă de profundă 
cordialitate și ințele- 
gere reciprocă. Decla- L. RODESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

25 și 26 martie, tn țară : Vreme 
neral călduroasă, mai ales în 
parte a intervalului. Cerul va 
riabil, cu înseninări persistente

de 24, 
în ge- 
prima 
fi va- 

___ r------------------ in su
dul țării. Ploi izolate .«te vor semnala 
în regiunile nordice. Vînt slab pînă la

moderat. Temperatura aerului va scă
dea ușor la sfîrșitul intervalului, mai 
ales în nordul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, iar țiaximele între’ 8 și 18 grade, 
mai ridicate la începutul intervalului.

în București : Vreme călduroasă șl 
în general frumoasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura tn 
creștere la început, apoi în scădere 
ușoară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT

FOTBAL: în campionatul

balcanic

Azi: ROMÂNIA-TURCIA
Astăzi. pe stadionul. „Steaua" din 

Capitală se va disputa meciul din
tre echipele României si Turciei, con- 
tind pentru Campionatul balcanic 
intertări. Partida va începe la ora 16 
si va fi condusă de arbitrul grec 
P. Koliropoilos.

Antrenorii echipei române au anun
țat că vor începe jocul cu următoarea 
formație : Iordache — Cheran, Săt- 
măreanu II. Sameș, Vigu — Dumitru, 
Iordănescu, Bdlbni — Troi, Dudu 
Georgescu și Zamfir.

Tot astăzi, orașul Samsun (Turcia) 
va găzdui întilnirea dintre reprezen
tativele 
Turciei 
balcanic 
neret.

de fotbal ale României și 
din cadrul Campionatului 
rezervat echipelor de ti-

JLIJcU a JXJtir JLU JL A1NIJL/iii IN Jl

la spălat. Fibrele pot fi prelu
crate ca atare sau- împreună cu 
lină, bumbac, celofibră.

• PROTEJAREA OȚE
LULUI ÎMPOTRIVA TEM
PERATURILOR JOASE. 
Temperaturi pină la minus 80 
de grade nu pot afecta un nou 
sort de oțel elaborat de oamenii 
de știință din Donețk. îmbună
tățirea calității se bazează pa 
un fenomen recent descoperit 
al întrepătrunderii reciproce a 
adaosurilor în timpul călirii 
metalului. Adaosul în acest caz 
îl formează un amestec de sili- 
con-calciu.

• ASOCIAȚIA CI
NEAȘTILOR AFRICANI. 
L# Conferința pentru colabora
rea țărilor africane care a avut 
loc la Maputo, capitala Mozam- 
bicului, a fost constituită Aso
ciația cineaștilor africani. Presa 
africană apreciază constituirea 
acestei asociații drept un pas 
important al țărilor continentu
lui negru în lupta împotriva in
fluențelor ideologice și culturale 
străine. Principala sarcină a 
organizației este elaborarea 
unei politici comune a țărilor 
africane în ce privește produc
ția, importul și difuzarea fil
melor.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• între 9 și 19 iulie se 'vor desfă

șura în Franța, la Vichy, campiona
tele europene de tenis de masă pen
tru juniori. în vederea acestei com
petiții. tinerii .jucători români se pre
gătesc sub îndrumarea antrenorilor 
Farkas Paneth și Emil Precopet. Din 
lotul juniorilor români fac parte, 
printre alții, Eva Ferenczi. Monica 
Păun. Crinela Sava. Crișan Simion, 
Iosif Bohm si Eugen Borca.

înaintea campionatelor europene, 
tinerii noștri jucători vor participa 
la o serie de concursuri, programate 
în orașele Lvov. Viena și Sofia.

• La, Casablanca s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Marocului 
și Franței, contînd pentru campio
natul european de 
F.I.R.A.". Rugbist» 

.ținut victoria cu
69—0 (23—0).

• Patinoarul „23 
pitală și-a redeschis porțile pentru 
public, după următorul program :

rugbi - 
francezi 

severul
- „Cupa 

au 
scor

ob- 
de

August" din Ca-

joia și sîmbăta între orele 17—19, Iar 
duminica intre orele 10—12 si 17—19.

• Meciul dintre marii maeștri La- 
jos Portisch și Bent Larsen, contînd 
pentru turneul candidatilor la titlul 
mondial de șah. a continuat la Rot
terdam cu partida 
întrerupt după 41 
tisch conduce cu 
puncte.

La Castelvecchio 
cea de-a opta partidă dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian 
Korcinoi s-a intrerupt la 
43-a. Scorul în acest meci 
3,5—3,5 puncte.

• La Auckland (Noua 
recordmanul mondial Mac Wilkins 
(S.U.A.) a cîștigat proba de arunca
rea discului cu rezultatul de 64.84 rn. 
Compatriotul său Tom Woods s-a 
clasat pe primul loc în proba de să
ritură în înălțime cu 2.19 m. iar cu
noscutul fohdist neozeelandez John 
Walker a fost cronometrat în cursa 
de 1 500 m cu timpul de 3'37”.

a opta, care s-a 
de mutări. Por- 
scorul de 4—3
Pascoli (Italia),

si Viktor 
mutarea a 
este egal :
Zeelandă),

• STATIE DE CERCE
TĂRI POLONEZĂ ÎN 
ANTARCTICA. Prima sta* 
ție de cercetări poloneză în An
tarctica și-a început, acum cite- 
va zile, activitatea. Stația, or
ganizată de Academia de știin
țe a R. P. Polone, este situată 
pe insula King George și poartă 
numele exploratorului polar po
lonez Henryk Arctowski. Oa
meni de știință de diferite spe
cialități — biologi, oceanografi, 
climatologi, geologi etc. — își 
desfășoară aici munca, avînd la 
dispoziție o aparatură din cea 
mai modernă.

• AVERTIZOR RAPID 
DE INCENDII. Un semnali
zator rapid de incendii realizat

de firma „Siemens" indică atît 
fumul vizibil, cît și cel încă in
vizibil. Funcționînd pe baza fe
nomenului de ionizare, aparatul 
depistează incendiile mocnite și 
focare ascunse incă _ înainte de 
formarea flăcării și’ creșterea 
temperaturii. Grație acestui 
„diagnostic precoce", incendiile 
pot fi combătute eu mijloace 
simple incă în faza incipientă.

• EMULII MODERNI 
Al PITIEI. Platon, care îi con
sideră pe profeți „purtătorii ce
lei mai nobile dintre arte", ar 
fi pur și simplu cuprins de 
oroare dacă ar vedea in ce grad 
de decădere a ajuns astăzi arta 
Pitiei, vestita preoteasă a anti
cului oracol de la Delfi — scrie 
„Le Monde" într-o recentă co
respondență din Atena, în-

tr-adevăr, capitala elenă nu
mără nu mai puțin de 12 000 de 
prezicători, magi, cartomacieni, 
astrologi, pretinși experți în 
chiromanție (ghicitul în palmă), 
cristaiomanție (ghicitul după 
modul de cristalizare a anumi
tor substanțe), acromanție (ghi
citul după conformația norilor), 
xilomanție (ghicitul in... lemn) 
și o puzderie de alte practici o- 
culte, cu nume tot atît de pom
poase. Presa ateniană, se rele
vă in corespondență, a pornit o 
largă campanie împotriva aces
tor șarlatani, care obțin cîști- 
guri apreciabile de pe urma 
naivității celor ce recurg la 
„serviciile" lor. Este o formă de 
poluare morală, căreia trebuie 
să i se pună fără întîrziere ca
păt, scrie ziarul, reproducînd 
părerile presei elene.
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IIEroicul popor rumân muncește «

cu elan revoluționar pentru a înlătura se subliniază în cadrul dezbaterilor din Comitetul de la Geneva

urmările cutremuruluiII

Presa internațională continuă să evidențieze eforturile pentru 
normalizarea vieții economice și sociale din țara noastră

Lupta eroică dusă de întregul popor român pentru înlăturarea 
cit mai grabnică a urmărilor seismului de la 4 martie, pentru aju
torarea persoanelor sinistrate și revenirea la un ritm normal de 
viață și activitate continuă să fie pe larg comentată de presa, 
posturile de radio și televiziune din numeroase țări ale lumii, de 
agențiile de presă internaționale.

într-un amplu reportaj intitulat 
’„Calamitățile nu doboară eroicul po
por român", ziarul „JENMINJIBAp", 
din R. P. Chineză, elogiază eroismul 
oamenilor muncii din România in ac
tivitatea intensă desfășurată pentru 
înlăturarea consecințelor seismului. 
Ziarul își exprimă încrederea că po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
va reuși să recupereze pierderile în
registrate în urma cutremurului. în
deplinind cu succes sarcinile planului 
cincinal actual.

într-o corespondentă din București, 
intitulată „Președintele republicii a 
dat instrucțiuni pentru construirea 
cit mai grabnică a 
noului centru mo- ----------------------
dern al 
reștiului", 
iugoslav 
TIKA‘‘ ____ „
„refacerea clădi
rilor avariate,
normalizarea ac
tivității economi
ce, precum șt de
punerea unor e- 
f orturi sporite in 
toate sectoarele 
de activitate ca
racterizează, in 
continuare, viata 
din România ve
cină și ■ prietenă".
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat din nou diferite locuri din Bucu
rești, luînd cunoștință în mod direct 
de rezultatele obținute în lupta pen
tru-înlăturarea consecințelor cutre
murului. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, arată ziarul, președintele 
României a continuat, de asemenea, 
vizitele la spitale, unde au stat de 
vorbă cu răniți! salvați, precum și cu 
ultimul supraviețuitor scos de sub 
nline, tînărui Sorin Crainic. Refe
rindu-se la spiritul de abnegație șl 
solidaritate de care dă dovadă, în 
aceste momente de cumpănă, între
gul popor român, ziarul arată că în 
numeroase întreprinderi s-au intro
dus schimburi prelungite și că mili
oane de muncitori lucrează voluntar 
pentru a compensa pierderile sufe
rite de pe urma seismului.

„România a fost puternic lovită de 
cel mai mare cutremur care a afectat 
Europa in acest secol, dar poporul 
român a suportat această catastrofă, 
depășindu-și durerile printr-o 
că intensă" — scrie ziarul ceho
slovac „MLADA FRONTA". 
de corespondenți străini care 
sosit la București în aceste zile 
continuă ziarul — apreciază unanim 
că „România înlătură urmările va
lului seismic Intr-un mod 
zat și extraordinar de 
în continuare se arată 
întreaga țară, la amploare mișcarea 
spontană de solidaritate umană. 
„Mii de tineri donează singe pentru 
a veni in ajutorul răniților, muncito
rii renunță voluntar la o parte din 
retribuție, pe care o trimit la contul 
sinistraților". „In fruntea tuturor a- 
cestor acțiuni, arată ziarul, se află 
partidul. Comuniștii sînt inițiatorii 
schimburilor suplimentare, ai brigă
zilor de muncă patriotică, ai tuturor 
acțiunilor de solidaritate umană".

Sub titlul „în România viața se

normalizează", „RUDE PRAVO" rela
tează despre hotăririle Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. pri
vind lichidarea efectelor cutremuru
lui. pentru reluarea activității in în
treprinderile avariate, pentru desfă
șurarea normală a vieții economice 
și sociale a țării.

Referindu-se in continuare, pe larg, 
la eforturile României de normalizare 
a vieții economice și sociale, presa și 
posturile de radio și televiziune din 
R. D. Germană menționează hotări
rile adoptate în atest domeniu de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. „Comitetul Politic Executiv

Bucu- 
ziarul 

„POLI- 
arată că

țiilor prietenești de bună vecinătate 
și cooperare dintre popoarele român 
și turc, evidențiind rolul esențial pe 
care l-a avut dialogul la nivel înalt 
din iunie 1976 în orientarea pe acest 
făgaș a raporturilor dintre cele două 
tari aflate în aceeași zonă geografică, 
legate prin multiple interese de-a 
lungul istoriei și dornice să edifice 
în Balcani o zonă a păcii și colabo
rării. Miniștrii au toastat în cinstea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, a pre
ședintelui Republicii Turcia. Fahri 
Koriitiirk, și a .primului ministru, 
Suleyman Demlrel.

Ministrul afacerilor externe al 
României a depus totodată o coroană 
de flori la Mausoleul lui Kemal 
Atatiirk, întemeietorul Turciei mo
derne.

ANKARA 22 (Agerpres). — Minis
trul de externe turc, Ihsan Sabri 
Caglayangil, a oferit un dineu oficial 
în onoarea ministrului de externe al 
României, George Macovescu. aflat 
în vizită în Turcia. Au participat 
Seyfi Ozturk, ministru de stat. Se- 
lahattin Kilic, ministrul energiei și 
resurselor naturale. Yilmaz Ergene- 
kon, ministrul finanțelor, Nahit Men- 
tese, ministrul comunicațiilor. Meh
met Unaldi, vicepreședinte al Sena
tului și președinte al Grupului parla
mentar de prietenie Turcia-România, 
alte persoane oficiale.

La dineu a luat parte, de asemenea, 
George Marin, ambasadorul României 
la Ankara.

în toasturile rostite cu acest, pri
lej. cei. doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția fată de dezvoltarea rela-

exterminare în masă, în primul rind 
a celor nucleare.

Altă idee, exprimată de expertll 
țărilor nenucleare și acceptată în co
mitet, vizează necesitatea , ca orice 
măsuri de interzicere a noilor tipuri 
•de arme de distrugere. în masă să 
nu limiteze sau să influențeze ne
gativ dezvoltările viitoare ale cerce
tărilor științifice.

încheierea unui, acord de interzi
cere a acestor arme constituie o mă
sură politică și, ca atare, el trebuie 

■ să vizeze voința statelor, și în pri
mul rînd a țărilor cu potențial teh- . 
nico-științific dezvoltat, de a renun
ța la utilizarea descoperirilor știin
țifice în scopuri militare. O serie de 
delegații au subliniat utilitatea unui 
astfel de acord ca măsură preventi
vă, ale cărei semnificații și eficientă 
ar urma să fie confirmate in viitor. 
Au fost puse, de asemenea, în evi
dență consecințele pozitive pe care 
interzicerea noilor tipuri și sisteme 
de arme de distrugere în masă ar 
avea-o în prezent pe planul consoli
dării și creșterii încrederii între sta
te, ca măsură de natură să contribuie 
la facilitarea și promovarea unor a- 
corduri de dezarmare efectivă în alte 
domenii.

GENEVA 22 (Agerpres). — între 
14' și 18 martie 1977, Comitetul de de
zarmare de la Geneva a consacrat 
mai multe ședințe neoficiale, cu par
ticiparea experților științifici, exa
minării problemei interzicerii noilor 
tipuri și sisteme de arme de distru
gere în masă. Chestiunea a fost su
pusă atenției 
va U.R.S.S.

Cu toate că 
gajat încă o 
tată în legătură 
urma să fie interzise, în cadrul dez
baterilor au fost evocate posibilități
le, fie .ele chiar și teoretice, de uti
lizare ca arme de distrugere în masă 
a laserului, ultrasunetelor etc.

Sînt enunțate, de asemenea, con
secințele utilizării în viitor a cerce
tărilor științifice ce se fac în pre
zent materialelor fisionabile netradi
ționale.

în discuție, majoritatea experților 
care au luat cuvîntul au subliniat 
necesitatea ca preocupările comitetu
lui față de aceste arme să nu abată 
sub nici un motiv atenția acestuia de 
la problemele fundamentale ale de
zarmării, și anume încetarea cursei 
înarmărilor și distrugerea armelor de

comitetului la inițiati-

în comitet nu s-a de- 
opinie unanim accep- 

cu armele ce ar
de stat a României pentru ajutorarea 
sinistraților, pentru realizarea fără 
întîrzieri a planului de stat în toate 
domeniile.

în același timp, posturile de radio 
și televiziune, precum și numeroase 
alte cotidiane grecești au subliniat 
în mod deosebit declarația pe care 
a făcut-o ministrul coordonării. Pa- 
nayotis Papaligouras, cînd a revenit 
la Atena : „Primul lucru ne care aș 
dori 
mea 
care 
fata 
cut. ...... .
simtit un profund respect fată de 
eforturile ce sînt depuse, de la con
ducerea de partid si vină la ultimul 
cetățean al tării". ■

„Poporul român s-a țiovedit, o dată 
tn plus, că este de neînvins in fața 
greutăților si că. dună cum a declarat 
președintele Nicolae Ceaușescu, Ro

mânia nu va re- 
--------------------- nunta la planu

rile sale de dez
voltare. încă o 
dată sistemul so
cialist si-a de
monstrat marea 
sa superioritate 
fată de capita
lism" — scrie zia
rul spaniol.
LUCHA", 
titlul 
tate 
nia".
cu conducăto- 
r u 1 său. Nicolae 
Ceausescu, arată 

în continuare ziarul, ponorul Româ
niei socialiste, armata sa au acționat 
cu abnegație, zi și noapte, pentru a- 
jutorarea sinistraților și restabilirea 
grabnică a întregii vieți economice 
și sociale.

într-un amplu reportaj ilustrat, de 
10 pagini, revista „ACTUALIDAD 
ESPANOLA" vorbește cu admirație 
despre eforturile „acestui popor mi
nunat care a impresionat atit de mult 
întreaga lume prin integritatea, ab
negația și spiritul său de sacrificiu". 
Revista se referă în mod deosebit la 
vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în zonele sinistrate, indicațiile date 
la ’fata, locului pentru o mai bună 
desfășurare a operațiunilor de sal
vare și de înlăturare a pagubelor. 
Un capitol important al reportajului 
îl reprezintă hotăririle și măsurile 
adoptate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. pentru reduce
rea1 consecințelor cutremurului.

Ziarele britanice „DAILY TELE
GRAPH" si „FINANCIAL TIMES" 
subliniază, de asemenea, efortul pe 
care conducerea de partid si de stat, 
întregul popor român îl depun pentru 
înlăturarea pagubelor pricinuite de 
cutremur. într-un articol . intitulat 
„Acțiunea României pentru construi
rea de locuințe pentru sinistrați", 
ziarul „FINANCIAL TIMES" se re
feră. îndeosebi, la .proiectele privind 
construirea a 5 000 apartamente în 
Capitală și alte 10 000 în provincie, 
subliniind că jumătate din acest to
tal urmează să fie terminate si date 
în exploatare pînă la sfîrsitul anului, 
în același timp, se menționează că 
și în alte localități devastate de seism 
vor fi edificate rapid un număr im
portant de locuințe. Ziarele publică 
fotografii ale președintelui Nicblae 
Ceaușescu și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu în momentul vizitei 
care au întreprins-o în 
bucureștene.

să-l menționez la întoarcerea 
din România este modul în 

a reacționat poporul român in 
marii încercări prin care a tre- 
Trebuie să mărturisesc că am

© „Președintele Nicolae Ceaușescu, conducerea de 
partid și de stat — permanent în zonele afectate" 
® „Toate energiile au fost puse în mișcare cu un 
dinamism și o coordonare admirabile" • „Poporul 
român s-a dovedit, o dată în plus, că este de neînfrînt 
în fața greutăților" © „O nouă demonstrație a 

superiorității sistemului socialist"

Ziarul subliniază

mun-

Zecile 
au

organi- 
repede".
că. in

— scrie ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" — și-a exprimat convin
gerea că eroicul popor român, care a 
dat dovadă de atita forță și elan 
revoluționar in zilele grele care au 
trecut, va înlătura cu succes toate 
urmările economice și sociale ale ca
tastrofei, transpunind neabătut itț 
viată politica partidului și statului 
privind edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România".

într-o amplă corespondentă, trimi
sul special al ziarului grec „RlZO- 
SPASTIS", Ghiorghios Theodorakis, 
consemnează impresia deosebită pe 
care i-au lăsat-o promptitudinea și 
calmul cu care au reacționat oficiali
tățile si întreaga populație după cu
tremurul din 4 martie, precum și 
deosebita grijă față de oameni pe 
care a arătat-o conducerea de partid 
și de stat a ~ 
giile tării au 
un dinamism 
rabile", scrie 
brii Comitetului Central al P.C.R. se 
aflau permanent printre ruine. Alături 
de ei, ofițeri superiori ai armatei, 
generali, care nu erau insă instalați 
intr-un birou de campanie, ci se aflau, 
de asemenea, printre ruine. Cu sapa 
sau tirnăcopul in mină. In mijlo
cul pericolului, al prafului, al miro
sului greu".

Conducerea de partid și de stat s-a 
aflat permanent în toate regiunile 
afectate din țară — scrie în conti
nuare ziarul. L-am văzut pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. imediat 
după reîntoarcerea .sa, printre ruine
le clădirilor prăbușite din București. 
L-am văzut după-amiază, l-am vă
zut în aceeași noapte, pe la ora 
22,30 și, din nou, a doua zi diminea
ța. între timp, președintele vizita și 
alte orașe din țară afectate de seism.

Săptămînalul „POLITIKA THE- 
MATA" relatează despre măsurile 
adoptate de conducerea de partid și

României. „Toate ener- 
fost puse in mișcare cu 
și o coordonare admi- 
trimisul special. „Mem-

După alegerile parlamentare din India
Demisia guvernului condus de Indira Gandhi

statelor 
pentru 

Europa,
Reuniunea reprezentanților 

participante la Conferința 
securitate șl cooperare în 
care urmează să aibă loc in luna iu
nie la Belgrad, este chemată să eva
lueze progresele realizate în îndepli
nirea Actului final al conferinței, 
semnat la Helsinki, și să elaboreze 
propuneri de măsuri pentru accelera
rea procesului edificării securității pe

: continent, conceput ca un tot indi
vizibil.

în această concepție unitară asu
pra securității europene, țara noas
tră subliniază rolul deosebit de im
portant ce revine dezvoltării coope
rării între statele continentului șl, in 
particular, cooperării în domeniul 
științei ți tehnicii.

în lumea de azi. știința și tehnica 
constituie o uriașă forță a progresului, 
capabilă să facă viața omului mai 
demnă și mai prosperă. Firește, atin
gerea acestui obiectiv presupune șl 
reclamă grija permanentă pentru ca 
marile cuceriri ale minții omenești să 
servească, nu distrugerii, ci înaintării 
tuturor popoarelor pe calea progre
sului și civilizației. „Trăim înir-o e- 
pocă — subliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — în care știința cu
noaște noi și noi dimensiuni si avem 
obligația să facem totul ca minuna
tele ei cuceriri în toate domeniile să 
fie puse in serviciul omenirii, al fe
ricirii popoarelor, al . fericirii omului, 
ai păcii și colaborării".

Dezvoltarea impetuoasă a științei 
șl tehnologiei, în condițiile amplei 
revoluții tehnico-științifice contem
porane, ridică probleme care depă
șesc posibilitățile practice a‘le fiecă
rei țări, luate în parte, chiar dintre 
cele mai dezvoltate, reclamînd — ca o 
cerință obiectivă — dezvoltarea U’-’t 
largi cooperări Internaționale. In 
concepția României, cooperarea teh- 
nlco-știînțlflcă, ca și cooperarea eco
nomică în genere, este menită să a- , 
sigure tuturor țărilor, indiferent de 
potențialul lor, posibilitatea de a be
neficia de cuceririle științei pentru 
a-și dezvolta șl diversifica economia 
națională și a participa, implicit, mal 
intens, la diviziunea internațională a 
muncii. Totodată, schimburile tehni- 
co-științlflce, ca și cele culturale, 
permit popoarelor să se cunoască mal 
bipe. să se pretuiască reciproc, si. 
prin aceasta, favorizează destinderea 
șl securitatea internațională.

Firește, condiția esențială pentru 
atingerea acestor obiective rezidă In 
desfășurarea cooperării și în acest 
domeniu, ca și in oricare altul, pe te
melia principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Dezvoltarea cooperării tehnico- 
științifice în Europa trebuie să 
țină seama de faptul că. datorită unui

șir de factori istorici, există mari deo
sebiri între nivelul dezvoltării tehni- 
co-științifice a diferitelor țări. In a- 
ceste 'condiții, corespunde interesului 
reciproc ca țările mai dezvoltate să 
favorizeze transferul fle cunoștințe 
științifice șl tehnice țărilor dornice să 
utilizeze aceste cunoștințe în scopul 
unui progres rapid, deoarece in acest 
fel se treează condiții pentru inten
sificarea cooperării, a schimburilor 
economice pe plan general. Astfel, 
asigurarea accesului tuturor popoare
lor Ia cuceririle științei moderne este 
o cerință obiectivă majoră a progre
sului general al țărilor pe plan euro
pean și mondial. «

„EN. 
sub 

„Solidari- 
cu Româ- 
în frunte

S'

pe 
spitalele

conferin-De fa.pt, însăși titulatura ______
ței cuprinde și asociază, intr-o indi
solubilă unitate, noțiunea de secur- 
ritate și cea de cooperare, iar conlu
crarea tehnico-știintifică este una din 
laturile cele mai importante în cadrul 
general al cooperării.

în sfîrșit. dezvoltarea acestei coo
perări se înscrie ca un.factor de în
tărire a încrederii între state. Așa 
cum este cunoscut, persistenta unor 
obstacole și discriminări în ce pri
vește transferul de tehnologii consti
tuie o rămășiță a perioadei războiului 
rece, iar depășirea lor deplină ar fi 
de natură să întărească puternic spi
ritul de înțelegere reciprocă, de a-

DELHI 22 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor alegerilor parlamentare 
din India, date publicității la Delhi 
marți pină la ora 12.30 G.M.T. si ci
tate de agenția France Presse, gru
parea partidelor de opoziție Janata 
a obținut 288 mandate de deputati. 
iar Partidul Congresul pentru De
mocrație aliat cu această grupare — 
27 mandate. Partidul Congresul Na
țional Indian, de guvernămint. a ob
ținut 150 locuri de deputati. Parti
dul Tamil — 19 locuri. Partidul Co
munist — 7 locuri, Partidul Comunist

Un comunicat
al Comitetului Militar

al R. P. Congo
BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). — 

într -un comunicat difuzat la Brazza
ville și reluat de agenția Reuter. Co
mitetul Militar al R. P. Congo a 
anunțat că persoanele responsabile 
de asasinarea președintelui Marien 
N’Gouabi vor fi pedepsite sever. Co
municatul relevă că în spatele asasi
natului se află elemente reacționare 
conduse de fostul j._ 
Alphonse Massemba-Debat, 
fost arestat.

Un alt comunicat dat 
tății de Comitetul Militar 
ganism însărcinat cu conducerea sta
tului după asasinarea lui N’Gouabi 
— transmis de postul de radio 
Brazzaville, precizează că Massemba- 
Debat a recunoscut că a avut „con
tacte secrete cu unii membri ai opo
ziției, a, intrat în legătură cu com
plotiștii care l-au asasinat pe pre
ședinte, a organizat întruniri cu ca
racter politic 
rea postului 
pregătit lista 
desemnat un 
forțelor armate și că a complotat 
vederea dizolvării Partidului Con
gelez al Muncii ei a modificării fun
damentale a regimului".

Agenjia Reuter informează că 
aeroportul Brazzaville a fost redes
chis marți 
Frontierele

președinte 
, care a

publici-
— or-

avi nd ca scop ore lua- 
a 
a 

al 
în

de , șef al statului, 
unui nou guvern și 
viitor comandant

traficului internațional, 
țării rămin închise.

Importanta deosebită pe 
are, bunăoară, cooperarea in 
niul cercetării seismologie© — 
niu prevăzut în mod expres în Actul 
final — a fostvputernic evidențiată 
și de cutremuruj) de Ia 4 martie care 
a afectat România și alte zone ale 
Europei. Colaborarea dintre specialiș
tii români și un număr de specialiști 
străini în domeniile seismologiei, re
zistenței construcțiilor, geologiei șl 
aparaturii pentru mișcări tectonice 
puternice s-au soldat cu rezultate 
pozitive în ce privește stabilirea ca
racteristicilor. calamității și desprin
derea unor concluzii de largă utilitate 
pentru toate statele. A apărut astfel

care o 
dome
dome-

întrevedere cu președintele Partidului 
al Poporului

sentimentele sale de compasiune 
pentru poporul român și adresînd u« 
rări de grabnică înlăturare e efecte
lor cutremurului din 4 martie.

în continuare, ministrul român șl 
Biilent Ecevit au făcut un util 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor bilaterale și unele 
probleme internaționale.

Republican
Ministrul român al afacerilor ex

terne, George Macovescu. a avut, 
marți dimineața, o întrevedere cu 
Biilent Ecevit, președintele Partidu
lui Republican al Poporului, princi
palul partid de opoziție. în timpul 
întrevederii. Biilent Ecevit a trans
mis un călduros mesaj de prietenie 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. reinnoind

Condamnare ferma a

(marxist) — 21 locuri, alte grupări — 
38 locuri de deputati. Potrivit aces
tor rezultate, gruparea Janata și

■ aliații ei dispun încă înaintea publi
cării datelor definitive de 295 de 
mandate, din cele 542 cite are forul 
legislativ suprem al Indiei.

Marți dimineața, ca urmare a în- 
fringerii suferite de Partidul Con
gresul Național Indian in alegeri, 
primul ministru Indira Gandhi si-a

■ prezentat demisia președintelui inte
rimar, B. D, Jatti. La cererea șefului 
statului, ea va asigura interimatul 
pînă la formarea noului guvern. în 
legătură cu aceasta. Indira Gandhi a 
făcut o declarație in care a relevat 
că Partidul Congresul National In
dian este gata să coopereze con
structiv cu noul guvern în cadrul 
sarcinilor care stau în fața tării.

NAȚIUNILE UNITE. — Luni au 
început în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. dezbaterile în problema poli
ticii de apartheid, de discriminare 
rasială împotriva populației de cu
loare pe care o practică guvernul 
Republicii Sud-Africane.

★
în alocuțiunea pe care a rostit-o 

luni, cu ocâzia țnanifestării organi
zate la O.N.U. pentru a marca Ziua 
internațională pentru eliminarea dis
criminării rasiale, Kurt Waldheim, 
secretarul general al O.N.U.. a re
levat că ..atîta vreme, cit apartheidul 
va persista, zilele care vor trece fără 
să se producă acte de violentă nu vor 
reprezenta decît răgazuri în cursul 
cărora tensiunea se va acumula". El 
a arătat că este necesar să se pro
ducă o schimbare în mentalitatea ce
lor care predică si practică această

politicii de apartheid
' politică inumană. „Nu avem altă op
țiune decît să stimulăm si să accele
răm o asemenea schimbare prin toate 
mijloacele disponibile", a 
Kurt Waldheim.

★
Luînd cuvîntul în cadrul 

tării organizate la O.N.U. 
marca Ziua internațională pentru eli
minarea discriminării rasiale, pre
ședintele în exercițiu al Consiliului 
de Securitate, ambasadorul Statelor ' 
Unite. Andrew Young, a dezavuat 
politica de apartheid practicată de 
regimul din Africa. de Sud. Membrii 
Consiliului de Securitate, a arătat el. 
și-au declarat preocuparea deosebită 
fată de situația gravă din sudul Afri
cii, unde discriminarea rasială și 
•violarea drepturilor omului au deve
nit practici obișnuite, contrare prin
cipiilor Caidei O.N.U.

declarat

manjfes* 
pentru a

agențiîte do transmit:
BRUXELLES. — în cadrul 

manifestărilor dedicate Centena
rului Independenței de stat a 
României. in 
Beloil (Belgia) 
seară culturală 
acest prilej.
Dulac, primarul orașului, a vor
bit despre însemnătatea eveni
mentului in viața poporului ro
mân. evidențiind progresele re
marcabile obținute de tara noas
tră în anii socialismului. Sena
torul belgian a relevat rolul 
României in viața politică in

ternațională și activitatea neobo
sită dusă de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

MADRID. — Editura „Al
hambra" din Madrid a publicat 
volumul ..România astăzi". Lu
crarea face o prezentare geo
grafică, demografică, istorică, 
economică, culturală și turistică 
a României.

municipalitatea 
a avut loc o 
românească. Cu 

senatorul Jean

general-europea-
aces-

ie Ia
nă. în ____  ___
tea sînt programe convenite cu or
ganizații guvernamentale, dar există 
și înțelegeri sau contracte pentru 
activități concrete de cooperare în
cheiate de organizații românești cu 
firme și .companii din S.U.A.. R.F.G., 
Anglia. Italia, 
ele însele de 
cercetare.

Ca dunăre a realizărilor din pe
rioada ultimelor cincinale în dez
voltarea multilaterală a economiei, 
tara noastră, organizațiile si institu
țiile românești de specialitate au 
devenit parteneri căutați de coope-

Conferința 
cea mai mare parte,

Olanda. care dispun 
puternice unități de

IN PERSPECTIVA REUNIUNII DE LA BELGRAD - CERINȚE PRIMORDIALE ALE SECURITĂȚII EUROPENE

Dezvoltarea largă a cooperării tehnico-științifice
® Prin transferul de tehnologie - la intensificarea conlucrării pe plan economic ® Imperativul 
unor programe reflectînd problemele dezvoltării fiecărei țări • România socialistă: contribuție 

constructivă la înfăptuirea prevederilor Actului final de la Helsinki

In viziunea largă a unei Europe a 
păcii și securității, în care să se dez
volte o conlucrare rodnică pe multi
ple planuri intre toate statele conti
nentului — concepție pentru care a 
militat și militează consecvent tara 
noastră alături de alte țări — coope
rarea tehnico-știintifică constituie o 
importantă componentă. în termenii 
unei asemenea viziuni, colaborarea 
tehnico-știintifică reprezintă un fac
tor de seamă pentru reducerea și li
chidarea decalajelor economice, as
pect de o evidentă însemnătate, de
oarece este menit să permită elimi
narea unui fenomen care se dovedeș
te oriunde o sursă de tensiune și. im
plicit. de insecuritate. Este bine cu
noscut că pe plan mondial aceste de
calaje constituie un serios pericol 
pentru pacea omenirii ; or. promova
rea unei asemenea cooperări, transfe
rul larg de tehnologie ar fi de natură 
să contribuie substantial la înlătura
rea disparităților în dezvoltarea eco
nomică și. deci, la instaurarea unor 
trainice raporturi de pace. Spiritul de 
la Helsinki înseamnă și presupune o 
ambianță în care popoarele europene 
se angajează să schimbe între ele cele 
mai valoroase cuceriri ale gindirii, 
inclusiv ale gindirii tehnico-știintifi- 
ce. în vederea unei dezvoltări mai ra
pide, a înfloririi civilizației continen
tului.'

propiere și conlucrare pașnică între 
toate popoarele continentului.

în documentul de la Helsinki, sta
tele semnatare, pornind de la convin
gerea că „eforturile lor pentru a 
dezvolta cooperarea în domeniile co
merțului, științei și tehnicii, mediu
lui înconjurător și in alte sectoare 
ale activității economice contribuie Ia 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa și în lumea întreagă", și-au 
asumat. în mod solemn, angajamen
tul de a conlucra în aceste domenii, 
pentru stimularea progresului eco
nomic și social, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale națiuni
lor. Actul final menționează — desi
gur nu cu titlu limitativ, ci exempll- 
ficativ — un mare număr de domenii 
concrete de activitate, între care : e- 
nergia ; fizica și chimia ; agricultu
ra : folosirea rațională a resurselor ; 
tehnologia transporturilor : meteoro
logia, și hidrologia ; oceanografia ; 
tehnologii ale ordinatoarelor, teleco
municațiilor și infortriației ; cerceta
rea spațială ; medicina și sănătatea 
publică-: cercetări in domeniul me
diului înconjurător. Intensificarea- 
cooperării în toate aceste domenii ar 
contribui, desigur, la rezolvarea în 
mod eficace a unor probleme de in
teres comun, cu economii de forțe și 
investiții.

deosebit de evident ce vast cîmp de 
cooperare poate reprezenta și de aci 
înainte' activitatea comună, pentru 
prognoza unor asemenea catastrofe și 
diminuarea efectelor lor. Fără îndo
ială că asemenea obiective au real
mente un caracter umanitar de cel 
mai larg interes vital, care merită cu 
adevărat conjugarea eforturilor oa
menilor de știință, desfășurarea celei 
mai largi cooperări internaționale.

în lumina acestor comandamente, 
promovînd în concertul popoare
lor europene și, în general, pe arena 
mondială o politică activă și dina
mică de cooperare. România socia
listă a înscris o contribuție proprie, 
substanțială si în domeniul colaboră
rii tehnico-științifice. In activitatea de 
construcție economică. România a 
primit și primește cu toată solicitu
dinea specialiști din celelalte țări, do
cumentație tehnică și tehnologii ; in 
același timp, țara noastră, sporindu-si 
mereu și rapid potențialul economic 
și tehnico-științific. pune la dispoziție 
propriile sale realizări altor țări eu
ropene, ca și statelpr de pe alte con
tinente.

La ora actuală, Republica 
cialistă România are încheiate 
corduri, convenții și înțelegeri 
cooperare științifică și tehnică
aproape toate statele participan-

Sc
a
de 
cu

rare tehnico-știintifică. Desfășurarea 
întregii activități de cooperare a 
țării noastre pe plan tehnico-științi- 
fic corespunde pe deplin spiritului 
și literei prevederilor și înțelegeri
lor de la Helsinki ; de altfel, in ma
joritatea ' __
România în ultimul timp se face, cu 
asentimentul partenerilor, mențiunea 
expresă că ele au fost încheiate po
trivit prevederilor Actului' final.

O susținută și multilaterală activi
tate desfășoară, de asemenea, tara 
noastră în cadrul forurilor interna
ționale, care abordează aspecte ale 
cooperării științifice și tehnice. Ast
fel. România are o participare sus
ținută la programele UNESCO pri
vind cooperarea științifică și tehnică 

• pe plan european în domeniile chi
miei, fizicii, biofizicii, seismologiei, 
matematicii și informaticii. Ea co
laborează, de asemenea, la organi
zarea celei de-a doua Conferințe 
UNESCO a miniștrilor pentru știință 
și tehnică, care se va ține probabil 
în 1978.

După cum se știe. din inițiativa 
Republicii -Socialiste România. Adu
narea Generală a O.N.U. a hotărît 
convocarea, în anul 1979, a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru știin
ță și tehnologie în slujba dezvoltării, 
în vederea reușitei acestei impor
tante reuniuni mondiale, țara noas-

acordurilor încheiate de

Leonid Brejnev, 8ecretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. l-a primit . 
pe Carlos Rafael Rodrigues, mem
bru al Biroului Politic și al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Cuba. Convorbirea s-a refe
rit la dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și la unele probleme 
actuale.

un schimb de păreri asupra problem 
melor internaționale și celor intere» 
sînd continentul african.

intemationale

Convorbiri mozombi- 
cano-cubaneze. In i°caIitatea 
mozambicană Beira a avut loc o pri
mă rundă de convorbiri între Samora 
Machel, președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic. pre
ședintele Republicii Populare .Mo- 
zambic, și Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri al Cubei, aflat în 
vizită în. această țară. în cadrul tur
neului pe care îl efectuează într-o 
serie de țări africane. Cei doi șefi de 
stat au examinat probleme legate de 
dezvoltarea continuă a relațiilor mo- 
zambicano-cubaneze și au procedat la

Ultima rundă a ««worbiriiof 
oficiale dintre președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și primul ministru al 
Japoniei, Takeo Fukuda, a avut loc 
la Washington. întrevederea a fost 
consacrată examinării unor aspecte 
ale relațiilor comerciale internațio
nale, precum și unor probleme cu ca
racter politic, precizează agenția 
U.P.I.

Reuniune la nivel înalt, 
în localitatea Taiz din Republica 
Democratică Populară a Yemenului 
au început marți lucrările reuniunii 
la care participă președinții Sudanu
lui '— Gaafar Mohammed El-Nimeiri, 
și Somaliei — Mohamed Siad Barre, 
președintele “ ......... ~
mentului din Republica Arabă Yemen 
— Ibrahim 
și președintele Consiliului preziden
țial din țara-gazdă — Salem Robaya 
Aii.

Consiliului Comanda-
Mohammed Al-Hamadi,

tră are 1n vedere organizarea unei 
conferințe pregătitoare europene.

în contextul orientării sale stator
nice în direcția dezvoltării relațiilor 
cu țările balcanice se înscrie și 
contribuția adusă de țara noastră la 
Reuniunea de Ia Atena privind coo
perarea economică și tehnică între 
statele din regiune, prin inițiative și 
propuneri concrete de conlucrare' 
fructuoasă, în domenii de interes 
comun.

în direcția aducerii la îndeplinire 
a prevederilor și recomandărilor Ac
tului final de la Helsinki privind 
știința și tehnica se înscriu și acțiu
nile meritorii întreprinse, 
vreme, de un șir 
pene.

Relevînd aceste 
trebuie, totodată, 
programul amplu _ ...____  __
nico-științifică, conturat de Actul fi
nal, realizările se situează cu mult 
sub posibilitățile reale.

Deși Actul final preconizează dez
voltarea largă a cooperării în dome
niul științei și tehnologiei, persistă 
încă practici de natură să îngră
dească accesul 
ceririle științei și tehnicii, prin 
clauze inechitabile, condiții politice 
sau practici discriminatorii — ceea 
ce. în mod evident, contravine spi
ritului documentului de la Helsinki. 
Tocmai de aceea România se pro
nunță consecvent în favoarea elabo
rării unui cod internațional de con
duită în doiheniul transferului de 
tehnologie, care să determine elimi
narea oricăror restricții, bariere și 
discriminări; să favorizeze pe scară 
largă schimburile în acest domeniu. 
O formă eficientă a cooperării ar fi, 
de pildă, contribuția unor țări dis- 
punînd de potențialul tehnico-știin- 
țific adecvat Ia traducerea în viată 
a unor idei, teme, sugestii elaborate 
în alte țări.

Este convingerea fermă a poporu
lui nostru că reuniunea de la Bel
grad poate și trebuie să promoveze 
noi modalități de stimulare a coope
rării și conlucrării rodnice între sta
tele participante, de natură să acce
lereze dezvoltarea ecbnomică în fie
care țară, să grăbească soluționarea 
cu forțe unite a unor probleme acu
te, de stringentă actualitate, și prin 
aedasta să influențeze pozitiv asupra 
întregului proces de edificare a secu
rității europene. .

România consideră că numai ac- 
ționîndu-se în . acest spirit construc
tiv se vor obține noi realizări pe li
nia traducerii în viață a Actului de 
la Helsinki, a promovării cauzei co
laborării și securității, progresului 
popoarelor europene, al întregii uma
nități.
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Petre STANCESCU

Președintele Statelor U- 
niter JimmT Carter, a adresat un 
mesaj special Congresului în care 
propune un amendament la Consti
tuție. potrivit căruia președintele să 
fie ales in mod direct și nu prin, sis
temul colegiilor electorale. Prin des
ființarea vechiului sistem, se arată 
in expunerea de motive la această 
propunere, se ya evita situația cînd 
un candidat va pierde învestitura 
chiar dacă a întrunit un număr mai 
mare de voturi, dar nu a întrunit 
majoritatea colegiilor, așa cum s-a 
întîmplat de tfei ori începînd din 1824.

Demisia guvernului olan-* 
deZ. Primul ministru al Olandei, 
Joop den Uyl, a anunțat marți seara 
demisia guvernului său. El a preci
zat că șase membri ai coaliției gu
vernamentale — alcătuită din repre
zentanții a 5 partide —- și-au pre
zentat demisia reginei Iuliana, de- 
terminînd demisia guvernului.

Primii deținuți politici din 
SpUniU care au benelic>at de pre
vederile recentului decret guverna
mental privind extinderea aplicabi
lității legii de amnistie din iulis 
1976 au început să părăsească închi
sorile, informează agenția Associated 
Press.

Procesul neofasciștilor 
de la Roma. Mart‘ a încePut >« 
Roma procesul intentat unui număr 
de 119 persoane acuzate de a fi or
ganizat acțiuni în vederea reinstau- 
rării fascismului în Italia. Unul din
tre principalii inculpați, Luigi Con- 
cutelli. lider al organizației neofas
ciste „Noua ordine", este învinuit 
de asasinarea, în iunie anul trecut, a 
magistratului Vittorio Occorsio, care 
conducea investigațiile împotriva 
extremiștilor de dreapta.

Puternic seism în Iran
TEHERAN 22 (Agerpres). — După 

cum informează agenția P.A.R.S., 
marți dimineața în Iran s-a produs 
un cutremur de pămînt avînd o in
tensitate de gradul șapte pe scara 
Richter. Institutul de geofizică din 
Teheran a stabilit că epicentrul' cu
tremurului s-a situat în strimtoarea 
Ormuz.

Cutremurul a fost resimțit în fnod 
deosebit în regiunea Bandar Abbas, 
la sud-est de Teheran. Potrivit unui 
prim bilanț provizoriu. 21 de per
soane și-au pierdut viața. Există, de 
asemenea, un număr apreciabil de 
răniți. S-au înregistrat pagube ma- 

- teriale.
Alte două Cutremure de mai mică 

intensitate s-au înregistrat marți 
după-amiază în aceeași regiune.
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